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Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és 
pályaválasztási tanácsadás működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről és a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati 
intézmények működéséről határozza meg.  

A törvényi szabályozás szerint a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadása a megye valamennyi 
településén tanuló általános és középiskolás diák számára nyújt ingyenes, 
szakszerű, aktuális tájékoztatást a továbbtanulás kérdéseivel kapcsolatban. 

Célunk 

A pályaválasztás és az iskolaválasztás előtt álló diákokat támogatni készségeik és 
képességeik feltárásával a megfelelő döntés meghozatalában. A tanácsadás során 
segítjük a tanulókat, hogy a saját érdeklődésüknek és a munkaerő-piaci igényeknek 
megfelelő pályát, szakmát válasszanak. 

Feladatunk 

A tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű 
vizsgálata, és ennek eredményeképpen pálya-, és iskolaválasztás ajánlása. 

A tanácsadás igénybevételének indokoltsága: 
- középfokú iskolaválasztás 
- középfokú iskola utáni továbbtanulás  
- iskolaváltás, pályakorrekció 
- pályaorientáció 
- fakultációválasztás 

Szolgáltatásaink 

 Információnyújtás: 

- Oktatási és szakképzési intézményekről és képzésekről  
- Továbbtanulási lehetőségekről  
- Felvételivel kapcsolatos teendőkről  
- Szakmákról 

 Osztályfőnöki órák, tanulói tájékoztatók, szülői értekezletek tartása 
 Évente megjelenő „Csongrád-Csanád megyei pályaválasztási tájékoztató” 

kiadvány szerkesztése 
 Egyéni tanácsadás (iskolaválasztási, pályaorientációs tanácsadás) 
 Csoportos tanácsadás (iskolaválasztási, pályaorientációs tanácsadás) 
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 Egyéni komplex tanácsadás (iskolaválasztási tanácsadás pszichológiai 

felmérés alapján) 

 

Jelentkezés 

 Telefonon a munkatársak közvetlen elérhetőségein 
 Központi e-mailben a csmpsz.palyavalasztas@gmail.com e-mail címen 

Nyitva tartás 

A nyitva tartás rugalmas, tekintettel arra, hogy a feladat-ellátás egy része az 
iskolákba kihelyezetten történik. A központi ellátáshoz a klienssel előzetesen 
egyeztetett időpont szükséges. Az iskolák külön felkeresésére, igénybejelentésére 
helyszíni tanácsadást is végzünk az egész megyében. 

Pályaválasztást segítő honlapok 

www.palyaorientacio.munka.hu (tesztek, kérdőívek, filmek, szakmaleírások) 
www.felvi.hu (középiskolásoknak egyetemi, főiskolai továbbtanulás) 
www.szakkepzes.ikk.hu 
www.kir.hu (középiskolai intézmények országos adatbázisa) 
www.oktatas.hu/kozoktatas (előző évek 8.o. felvételi valamint K és E szintű 
érettségi feladatsorok, javítókulcsokkal együtt) 

Elérhetőségeink 

 Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
 6723 Szeged, Sólyom u. 4. 
 E-mail cím: csmpsz.palyavalasztas@gmail.com  
 Honlap cím: www.csmpsz.hu  

  

mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
http://www.palyaorientacio.munka.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.szakkepzes.ikk.hu/
http://www.kir.hu/
http://www.oktatas.hu/kozoktatas
mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
http://www.csmpsz.hu/
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Munkatársak 

CSMPSZ munkatársak 

Név Beosztás Járás E-mail Telefon 

Barta-Győri 

Viktória 
tanácsadó pedagógus 

Mórahalom, Szeged 

Csongrád-Csanád 

megye 

morahalompav@gmail.com  

063088429

14 

Széllné Dobi 

Katalin 

fejlesztő pedagógus, 

tanácsadó 

Makó, Csongrád-

Csanád megye 
palyavalasztas.mako@gmail.com 

062024223

51 

Dr. Tóth Éva tanácsadó pedagógus 
Kistelek, Csongrád-

Csanád megye 
evadrtoth08@gmail.com 

062024223

51 

Lucza-Sárközy 

Virág 
pszichológus 

Szeged, Csongrád-

Csanád megye 
csmpsz.palyavalasztas@gmail.com  

Tímár Ildikó tanácsadó pedagógus 
Szeged, Csongrád-

Csanád megye 
csmpsz.palyavalasztas@gmail.com 

067062690

30 

Rostás Vanda pszichológus 
Csongrád-Csanád 

Megye 
csmpsz.palyavalasztas@gmail.com 063035501

12 

Lóránt Melinda tanácsadó pedagógus 

Hódmezővásárhely, 

Szeged, Csongrád-

Csanád megye 

pav.hodmezovasarhely@gmail.com 
063086907

55 

Tanácsadóink várják az érdeklődő tanulókat és szüleiket, ha a 

továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz segítséget igényelnek.  

A 2023-2024. tanévi felvételi eljárás határidői 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany 

János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 

2022/2023. tanévben 
 

1. Határidők Feladatok 

2. 2022. szeptember 9. 
A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az 
Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany 
János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről. 

3. 2022. szeptember 30. 
A Hivatal a honlapján közlemény formájában 
nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi 
területeinek meghatározási formáját. 

4. 2022. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi 
információs rendszerében - a Hivatal által közzétett 
közleményben foglaltak szerint - meghatározzák 
tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

5. 2022. október 20. 
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra 
hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

mailto:morahalompav@gmail.com
mailto:evadrtoth08@gmail.com
mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
mailto:palyavalasztas@gmail.com
mailto:pav.hodmezovasarhely@gmail.com
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6. 2022. október 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos 
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről 

7. 2022. október 31 

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra 

járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük 
iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők 
közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az 
iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő 
és a gyermek között vita van, annak eldöntése a 
gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük 
felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági 
döntés szerint továbbítja. 

8. 2022. november 16 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi 
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok 
számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények jegyzékét. 

9. 2022. december 2. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi 
vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó 
Programra történő pályázat benyújtása esetén a 
pályázatban megjelölt - intézménybe. 

10. 2022. december 9. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - 
a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a 
központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján 
a feladatlapigényüket. 

11. 2022. december 9. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő 
pályázatok benyújtása 

12. 2023. január 19. 
Az Arany János Kollégiumi Programba történő 
pályázatok benyújtása. 

13. 2023. január 20. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 

jelentkezőkkel. 

14. 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

15. 2023. január 21. 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli 
felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany 
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára az érintett intézményekben. 

16. 2023. január 31. 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik 
évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó 
Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző 
írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

8 

 

17. 2023. február 1. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal 

18. 2023. február 10. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények a Hivatal által meghatározott módon 
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

19. 2023. február 10. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az 
Arany János Kollégiumi Programban részt vevő 
intézmények a programra benyújtott pályázatok 
eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével 
és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával - 

értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és 
általános iskolákat. 

20. 2023. február 22. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 
lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a 
Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő 

jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a 
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot 
a Hivatalnak.) 

21. 
2023. február 27. - 

március 14. 
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás 
keretében. 

22. 2023. március 17. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

23. 2023. március 21-22. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 
általános iskolában. 

24. 2023. március 23. 

. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az 
eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik 
példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a 

Hivatalnak. 

25. 2023. március 28. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú 
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC 
sorrendben. 

26. 2023. április 3. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján 
kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

27. 2023. április 13. 

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi 

rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - 
megküldi a Hivatalnak. 

28. 2023. április 21. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és 
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 
jegyzék). 

29. 2023. április 28. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 
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jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

30. 2023. május 8-19. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb tanulót vettek fel. 

31. 
2023. május 8. - 
augusztus 31.. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi 
eljárást írhat ki. 

32. 2023. május 19. 

A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi 
eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi 
kérelmekről. eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt 
a felvételi kérelmekről. 

33. 2023. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 
eljárás befejezése a fenntartónál. 

34. 2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
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KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEK 
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Ásotthalom 

Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 202728/010  

 
Cím: 6783 Ásotthalom, Kiss F. krt. 76 

Telefonszám: 62/291-522 

E-mail: igazgato.bedo@erdeszetiiskola.hu 

Honlap: https://www.bedo-ahalom.sulinet.hu/ 

Intézményvezető neve: Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

Intézményvezető e-mail címe: igazgato.bedo@gmail.com 

Pályaválasztási felelős neve: Zsiros Attila 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: azsiros.bedo@gmail.com 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma Kód-szám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 

és erdészet 
Erdésztechnikus 1111 5 30 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Orvosi alkalmasság 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
alapján 2023.02.22. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

mailto:igazgato.bedo@
https://www.bedo-ahalom.sulinet.hu/
mailto:igazgato.bedo@gmail.com
mailto:azsiros.bedo@gmail.com
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Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje 

- 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja A jelentkező, általános iskola 7., 8. 
évfolyamain elért tanulmányi eredménye. 
Magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 
matematika, biológia. 50 pont. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
alapján 2023.04.28. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Van, a tanulói igények szerint 

 

Emelt óraszámú képzés 
Van, a tanulói igények szerint 

 

Oktatott idegen nyelv Angol 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

- 

 

 

A tanulmányokat záró vizsga Technikusi vizsga 

  

Kollégiumi elhelyezés Minden tanulónk számára biztosított. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.17., 12.01., 12.10., 2023.01.14. 

 

Egyéb fontos tudnivalók - 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Alapszakma Kód-szám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 

és erdészet 
Erdőművelő-fakitermelő 0001 3 60 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Gazda (Lovász szakmai 

irány) 
0002 3 30 

Mezőgazdaság 

és erdészet 
Kertész 0003 3 16 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Orvosi alkalmasság 

 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
alapján 2023.02.22. 

 

Felvételi döntés alapja A jelentkező, általános iskola 7., 8. 
évfolyamain elért tanulmányi eredménye. 
Magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 
matematika, biológia. 50 pont. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
alapján 2023.04.28. 

  

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol 
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A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Minden tanulónk számára biztosított. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.17., 12.01., 12.10., 2023.01.14. 

 

Egyéb fontos tudnivalók - 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Alapszakma 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Mezőgazdaság 

és erdészet 
Erdésztechnikus 2 30 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság  

 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Az iskola által kiadott jelentkezési lap 
beadásával 2023.06.30. 

 

Felvételi döntés alapja A jelentkező érettségi eredménye 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, 2023.08.01. 

 

 

Beiratkozás 2023.08.15. 
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Oktatott idegen nyelv Angol 

 

A tanulmányokat záró vizsga Technikusi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Minden tanuló számára 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.17., 12.01., 12.10., 2023.01.14. 

 

Egyéb fontos tudnivalók - 
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Csongrád 

Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító száma: 200 958 

 

Cím: Csongrád, Kossuth tér 1. 

Telefonszám: 06-63/571-555 

E-mail: bjg@bjg.hu 

Honlap: www.bjg.hu 

Intézményvezető neve: Hajdúné Tyukász Zsuzsanna 

Intézményvezető e-mail címe: konkolyne@bjg.hu 

Pályaválasztási felelős neve: - 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: - 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
A képzés 
időtartam

a (tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Nyolc évfolyamos gimnázium 0016 8 30 

Matematika-fizika 0010 4 16 

Biológia-kémia 0011 4 16 

Humán (emelt óraszámú idegen nyelv, 

magyar, történelem) 
0012 4 30 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 20/2021. (VI.8.) EMMI rendeletnek 

megfelelően 
2023.02.22-ig. 
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Írásbeli felvételi vizsga Minden tanulmányi területen: egységes köz-
ponti írásbeli (magyar nyelv és matematika) 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje 

Központilag kiadott jelentkezési lapon. 

Határidő: 2022.12.02 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nyolc évfolyamos képzésen van, a négyéves 
képzéseken nincs 

 

A felvételi döntés alapja 7. tanév végi és 8. évfolyam félévi 
érdemjegyek figyelembe vételével, valamint a 
központi írásbeli felvételi eredmény alapján 
döntünk. A rangsorolás alapját képező 

tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, informatika (tagozat 
tantárgyait duplán számítjuk) A nyolc 
évfolyamos képzések esetében a szóbeli 
elbeszélgetés eredéményét is figyelembe 
vesszük.  

 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a 
jelentkezőknek: 2023.04.28. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen 
nyelvek, matematika, fizika, kémia, biológia, 
földrajz, ének, rajz, testnevelés, digitális 

kultúra tantárgyakból 

 

Emelt óraszámú képzés Igény szerint biztosítunk 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, latin 
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A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Biztosítunk 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október4 és 6. 

2022. október 11- nyolvévfolyamos tájékozató 

Egyéb fontos tudnivalók www.bjg.hu 

 

  

http://www.bjg.hu/
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Csongrádi 

Sághy Mihály Technikum, Szakképző iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 203039/003 

 
Cím: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 16/A. 

Telefonszám: 63/570-425 

Fax: 63/570-437 

E-mail: saghy@saghy.hu  

Honlap: www.saghy.hu  

Intézményvezető neve: Forgó-Rózsa Mariann 

Intézményvezető e-mail címe: forgo.rozsa.mariann@hiszk.hu  

Pályaválasztási felelős neve: Berkes Ilona 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: berkes.ilona@saghy.hu  

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-13. évfolyam) 

Ágazat Szakma 
Kód- 

szám 

Technikai 
azonosító 

Képzési 
forma 

A képzés 
időtartam

a (év) 

Felvehet
ő létszám 

(fő) 

Fa- és 
bútoripar 

Faipari 
technikus 

7010 5 0722 08 02 nappali 5 12 

Gépészet 
Gépgyártás-
technológiai 

technikus 

7020 5 0715 10 06 nappali 5 12 

Turizmus-
vendéglát

ás 

Turisztikai 
technikus 

7030 5 1015 23 07 nappali 5 14 

Oktatás 
Oktatási 

szakasszisztens 
7040 5 0188 25 01 nappali 5 12 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

mailto:saghy@saghy.hu
http://www.saghy.hu/
mailto:forgo.rozsa.mariann@hiszk.hu
mailto:berkes.ilona@saghy.hu
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Integrált felkészítés SNI fejlesztés 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv és matematika 
tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 
alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 
Tantárgyi felmentéssel rendelkező tanulók 

esetén az ágazathoz rendelt 
természettudományos tantárgy eredményét 
számítjuk be. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak 2023. április 28-ig 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Nincs 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 
tantárgy 

Gépészet, Fa- és bútoripar, Építőipar: fizika  

Turizmus-vendéglátás ágazatban: földrajz 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi + technkusi vizsga 

  

Kollégiumi elhelyezés HSZC  Csongrádi Sághy Mihály Technikum, 
Szakképző iskola és Kollégiumhoz tartozó 
kollégiumban 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) Online a honlapon megjelölt 

időpontokban. 

Egyéb fontos tudnivalók Felvételi elbeszélgetés időpontja:  
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2023. március 20-21-22  

Helye: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 

16/A  

A felvételi elbeszélgetés célja a 

pályaalkalmasság megállapítása, az 

elbeszélgetésen való megfelelés a felvétel 

feltétele  

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára 

Ágazat Szakma Szakma szám 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartam
a (év) 

Felvehet

ő létszám 
(fő) 

Építőipar Kőműves 4 0732 06 08 7070 nappali 3 16 

Fa- és bútoripar Asztalos 4 0722 08 01 7090 nappali 3 12 

Épületgépészet 

Hűtő- és 
szellőzés 
rendszer-
szerelő 

4 0732 07 02 7060 nappali 3 10 

Elektronika- 
elektrotechnika 

Villanyszerelő 4 0713 04 07 7080 nappali 3 20 

Turizmus-
vendéglátás 

Panziós-
fogadós 

4 1013 23 03 7050 nappali 3 15 

Turizmus-
vendéglátás 

Pincér-
vendégtéri 
szakember 

4 1013 23 04 7100 nappali 3 10 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés SNI fejlesztés 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
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számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 
alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 

Tantárgyi felmentéssel rendelkező tanulók 
esetén a szakmacsoporthoz rendelt 
természettudományos tantárgy eredményét 
számítjuk be. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak 2023. április 28-ig 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelvek Angol és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga. 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó 
kollégiumban 

Nyílt nap időpontja 

 

 

Online a honlapon megjelőlt 

időpontokban. 

 

 

Egyéb fontos tudnivalók:  Felvételi elbeszélgetés időpontja:  

2023. március  20-21-22 

Helye: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 16/A  

A felvételi elbeszélgetés célja a pálya-
alkalmasság megállapítása, az elbeszélge-

tésen való megfelelés a felvétel feltétele  
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Alföldi ASzC Bársony István Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

OM azonosító száma: 202728 

 
Cím: 6640 Csongrád Szentesi u. 2/a 

Telefonszám: 30/019-5290 

E-mail: barsony.szki@gmail.com 

Honlap: http://www.biszki.edu.hu 

Intézményvezető neve: Asztalos Zoltán 

Intézményvezető e-mail címe: asztaloszoltan@biszki.edu.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Forgóné Balogh Erika 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: barsony.szki@gmail.com 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

Technikai 
azonosító 

A 
képzés 
időtart
ama 

(tanév
) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Erdésztechnikus 
0020 5 0821 17 02 5 év 40 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 
0010 5 0810 17 08 5 év 40 

Környezetvédelem és 

vízügy 

Környezetvédelmi 

technikus 
0030 5 0712 14 02 5 év 40 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Orvos által kiállított egészségügyi 
alkalmassági igazolás 

Integrált felkészítés nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon 

Írásbeli felvételi vizsga nincs 
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Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

 

Szóbeli felvételi vizsga nincs 

A felvételi döntés alapja Az általános iskolai tanulmányi eredmény. 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz, 
fizika, kémia, informatika. A 7. évvégi és a 8. 
osztály félévi átlageredménye. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, az általános felvételi eljárás szerint 

A képzés kezdete 2023.09.01 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

van 

Emelt óraszámú képzés  

Oktatott idegen nyelv angol, német 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

biológia, kémia, fizika – szakmákhoz 

rendelve 

A tanulmányokat záró vizsga érettségi, technikusi szakmai vizsga 

  

Kollégiumi elhelyezés Minden azt igénylő tanulónk részére tudunk 

kollégiumot biztosítani 

Nyílt napok időpontjai 2022. nov.15. dec.13. 2023. jan 10. 

Egyéb fontos tudnivalók  
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

Technik
ai 

azonosít

ó 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság és 
erdészet 

Mezőgazdasági gépész 
0011 

4 0810 17 
07 

3 év 40 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Orvos által kiállított egészségügyi 
alkalmassági igazolás 

Integrált felkészítés nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon  

Felvételi döntés alapja Az általános iskolai tanulmányi eredmény. 
Magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz, 
fizika, kémia, informatika. A 7. évvégi és a 8. 
osztály félévi átlageredménye. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, az általános felvételi eljárás szerint   

  

A képzés kezdete 2023.09.01. 

Oktatott idegen nyelv Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Minden azt igénylő tanulónk részére tudunk 
kollégiumot biztosítani 

Nyílt napok időpontjai 2022. nov.15. dec.13. 2023. jan 10. 

Egyéb fontos tudnivalók  
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

Technik
ai 

azonosít
ó 

A 
képzés 

időtarta
ma 

(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Erdésztechnikus 
0020 

5 0821 17 
02 

2 év 40 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 
0010 

5 0810 17 
08 

2 év 40 

Környezetvédelem és 

vízügy 

Környezetvédelmi 

technikus 
0030 

5 0712 14 
02 

2 év 40 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság  

 

Integrált felkészítés nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon 

Felvételi döntés alapja Érettségi vizsga  

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, az általános felvételi eljárás szerint   

Beiratkozás 2023. június 21. 

Oktatott idegen nyelv angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga technikusi szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Minden azt igénylő tanulónk részére tudunk 
kollégiumot biztosítani 

Nyílt napok időpontjai 2022. nov.15. dec.13. 2023. jan 10. 

Egyéb fontos tudnivalók  
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DIANA Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium 
OM azonosító száma:102618 

SZIR- technikai azonosító:520038 
 

Cím: 6640 Csongrád, Jókai Mór u. 14. 

Telefonszám: 63/483-790 

E-mail: titkarsag@dianaszki.hu  

Honlap: www.dianaszki.hu 

Intézményvezető neve: Bozó Gábor 

Pályaválasztási felelős neve: Bozóné Simon Edit 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: simon.edit@dianaszki.hu 

  

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

9-13. évfolyam 

Ágazat Szakképesítés 
Szakma 

szám 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető létszám 

(fő) 

Honvédelem 

Fegyvermű-

szerész 

technikus  

5 1031 
1102 

5 68 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8. osztály 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság és erkölcsi 
bizonyítvány 

Integrált felkészítés Az intézmény a sajátos nevelési igényű, 
valamint a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőket 

is fogadja. 

 

A jelentkezés módja és ideje Központi Felvételi Eljárási Rendszeren 
keresztül. 

A felvételi döntés alapja A Szakmai és Vizsgakövetelményekben leírt 
(érettségi bizonyítvány, egészségügyi 

mailto:titkarsag@dianaszki.hu
http://www.dianaszki.hu/
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alkalmasság és erkölcsi bizonyítvány) 
feltételek teljesülése alapján érkezési 
sorrendben döntünk a felvételről. 

 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Intézmény értesíti a tanulót és általános 

iskoláját a felvételi eredményről a KIFIR 
rendszerben megjelölt határidőig. 

 

A képzés kezdete 2023-2024-es tanév rendje szerint 

 

Oktatott idegen nyelv Angol/német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi + komplex szakmai vizsga 

(technikusi oklevél) 

 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított, férőhelye 175 fő 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.10.20. csütörtök 10:00 

 

2022.11.24. csütörtök 10:00 

2022.12.21. szerda     10:00 

2023.01.26. csütörtök 10:00 

2023.02.16. csütörtök 10:00 

 

Egyéb fontos tudnivalók  Magas ösztöndíj, honvéd kadét program, 
ingyenes, korszerű kollégiumi ellátás, duális 
szakmai gyakorlati oktatás. 
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Hódmezővásárhely 

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium 
OM azonosító száma: 029736 / 0001 

 
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. 

Telefonszám: 62/241-703 

E-mail: bgrg@bgrg.hu  

Honlap: www.bgrg.hu  

Intézményvezető neve: Bovier Hajnalka 

Intézményvezető e-mail címe: bovier.hajnalka@bgrg.hu  

Pályaválasztási felelős neve: Kádárné Zsoldos Edit 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: kadarne.zsoldos.edit@bgrg.hu  

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület megnevezése Kódszám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Nyolcosztályos gimnázium 

(emelt szintű képzés nyelvi 

tehetségterületen) 

0001 8 17 

Nyolcosztályos gimnázium 

(emelt szintű képzés matematika-

természettudományos tehetségterületen) 

0002 8 17 

Emelt szintű magyar – történelem 

képzés 
0003 4 17 

Emelt szintű matematika  – fizika – 

digitális kultúra képzés 
0004 4 17 

Emelt szintű biológia  – kémia képzés 0005 4 17 

Emelt szintű angol képzés 0006 4 17 

 

 

mailto:bgrg@bgrg.hu
http://www.bgrg.hu/
mailto:hodine.foldesi.sara@bgrg.hu
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Szükséges iskolai végzettség 0001, 0002: Általános iskolai 4. osztály 
elvégzése. 

0003, 0004, 0005, 0006: Általános iskolai 8. 
osztály elvégzése. 

 

Integrált felkészítés Van, mozgásszervi, érzékszervi, 
beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók korlátozott számú fogadása. 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 

2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006: 
Központi írásbeli felvételi vizsga magyar 
nyelvből és matematikából. 
 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

Központilag kiadott jelentkezési lapon. 

Határidő: 2022.12.02. 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga 2023. március 6-7-én a megjelölt 
képzés(ek)től függően. 

 

A felvételi döntés alapja 0001, 0002: Az általános iskolai tanulmányi 
eredmények (3-4. oszt.), a központi írásbeli 

felvételi vizsga eredménye magyar nyelvből és 
matematikából. 

0003, 0005, 0006: Az általános iskolai 
tanulmányi eredmények (7-8. oszt.), a központi 
írásbeli felvételi vizsga eredménye magyar 
nyelvből és matematikából, valamint a szóbeli 
felvételi vizsga eredménye adja a felvételi 
döntés alapját. 
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0004: Az általános iskolai tanulmányi 
eredmények (7-8. oszt.), a központi írásbeli 
felvételi vizsga eredménye magyar nyelvből és 
matematikából adja a felvételi döntés alapját. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a 
jelentkezőknek: 2023.04.28. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Utolsó két tanévben két választott tantárgyból. 
Választható tárgyak: magyar, történelem, 
matematika, fizika, biológia, kémia, angol, 

egyéb tárgyakból megfelelő számú jelentkező 
esetén. 

 

Emelt szintű képzés 

0001: Angol, német 

0002: Matematika, kémia, biológia, fizika  

0003: Magyar nyelv és irodalom 

0004: Matematika, fizika, digitális kultúra 

0005: Biológia, kémia 

0006: Angol 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német, francia, olasz, latin  

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Van, saját kollégiumban. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 24. 

 

Egyéb fontos tudnivalók  
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Németh László Gimnázium, Általános Iskola 
OM azonosító száma: 200893 

 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely,  

Németh László utca 16. 

Telefonszám: 62/533-137 

Fax: 62/533-137 

E-mail: titkarsag@nlg.httpf.hu  

Honlap: https://nlg.hodtav.hu  

Intézményvezető neve: Árva László 

Intézményvezető e-mail címe: arva@nlg.httpf.hu  

Pályaválasztási felelős neve: Seres Imre 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: seresi@nlg.httpf.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(tervezett!
) fő) 

Természettudományi orientáció 
emelt szintű nyelvi képzéssel 
(angol vagy német) 

1410 nappali 4 5 

Emelt szintű angol nyelvi 

csoport természettudományi 
orientációval  

1610 nappali 6 20 

Emelt szintű német nyelvi 
csoport természettudományi 
orientációval  

1620 nappali 6 14 

Emelt szintű angol nyelvi 
csoport emelt szintű vagy emelt 

óraszámú matematika képzéssel,  

7. évfolyamon nyelvi előkészítő 
évfolyammal 

1710 nappali 6+1 34 

 

mailto:titkarsag@nlg.httpf.hu
https://nlg.hodtav.hu/
mailto:arva@nlg.httpf.hu
mailto:seresi@nlg.httpf.hu
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Szükséges iskolai 
végzettség 

1410: általános iskola 8. évfolyam, 

1610, 1620, 1710: általános iskola 6. évfolyam. 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági igazolás benyújtása nem 
szükséges. 

Integrált felkészítés Van. 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban (elektronikusan, vagy postai úton), a hivatal által 
kiadott jelentkezési lapon a 20/2022. (VII. 29.) BM-
rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga 
tárgyai 

1410: A 4 évfolyamos gimnáziumi központilag kiadott 
egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga 
magyar nyelvből és matematikából. 

1610, 1620, 1710: A 6 évfolyamos gimnáziumi 

központilag kiadott egységes feladatlapokkal 
megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből és 
matematikából. 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, 
határideje, a vizsgák 
helyszíne, ideje 

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja: 

A tanuló a központi írásbeli vizsgára való jelentkezését a 
hivatal által e célra kiadott jelentkezési lapon a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

határidőig küldheti meg közvetlenül valamely általa 
választott, központi írásbeli vizsgát szervező 
intézménybe. A jelentkezési űrlap kitölthető 
elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre 
szolgáló program használatával is. Amennyiben az 
elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap 
továbbítása is közvetlenül, elektronikusan történik a 
vizsgaszervező intézmény részére. 

A jelentkezés határideje: 2022. december 2. 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2023. 01.21. 10.00 óra, 
helyszíne: Németh László Gimnázium, Általános Iskola, 
Hódmezővásárhely, Németh László utca 16. 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs. 



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

34 

 

A felvételi döntés alapja A gimnáziumi felvételi eljárás egészében megszerezhető 
összesített eredmény 50%-át: 

1410: a 6-7. osztályban év végén és a 8. osztályban 
félévkor, 

1610, 1620, 1710: a 4-5. osztályban év végén és a 6. 

osztályban félévkor 

magyar nyelv és irodalomból, matematikából és a tanult 
idegen nyelvből elért eredmény, 50%-át pedig a központi 
írásbeli felvételi eredménye alkotja. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

22/2022. (VII. 29.) BM-rendelet 2. melléklete szerint 
2023. 04. 28-ig megküldjük a felvételről szóló írásos 
értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

Emelt óraszámú képzés 1410, 1610; 1620: 2. idegen nyelv (angol, német vagy 
francia), illetve tanévenként váltakozva biológia, fizika 
vagy a kémia tantárgyakból. 

1710: 2. idegen nyelv és matematika tantárgyakból. 

 

Emelt szintű képzés 1410, 1610; 1620: 1. idegen nyelv (angol, illetve német), 
2. idegen nyelv (angol vagy német vagy francia) 

tantárgyakból. 

1710: 1. angol nyelv, választhatóan matematika 
tantárgyakból. 

Emelt szintű, érettségire 
való felkészítés 11-12. 
évfolyamon 

1410, 1610, 1620, 1710: Angol, német és francia 
nyelvből, matematikából, kémiából, fizikából, 
biológiából, földrajzból, magyar nyelv és irodalomból, 
történelemből és informatikából választható. 

 

Oktatott idegen nyelvek 1410, 1610, 1620, 1710: angol, német, francia. 

 

A tanulmányokat záró 
vizsga 

Érettségi vizsga. 

Kollégiumi elhelyezés Van, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 
Cseresnyés Kollégiumában vagy a Szathmáry 
Kollégiumban. 
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Nyílt napok 2022. november 23 – 2022. november 25. között.. 

Egyéb fontos tudnivalók 1410: A tanulmányi területre jelentkező nyolcadik 
osztályos tanulók a már működő hat évfolyamos 
osztályunk 9. évfolyamára nyernek felvételt. 

1710: Nyelvi előkészítő év a 7. évfolyam (jele: 7/Ny), 

majd a 7. és 8. évfolyam következik. 

 

A természettudományi órák helye az iskola új 
természettudományi laboratóriuma. 

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónak részt 
kell vennie a felvételi eljárásban, és a felvételhez el kell 
érnie a felvételi ponthatárt. 

A sajátos nevelési igényű 

tanuló részvétele a felvételi 
eljárásban: 

Ha sajátos nevelési igényű tanuló a matematika vagy az 
idegen nyelv tantárgy értékelése alól fel van mentve, 
akkor a szülő felvételi jelentkezési laphoz csatolt kérelme 
alapján a hozott pontszám kiszámításakor a történelem 
vagy a természetismeret tantárgy valamelyikét 
választhatja. 

A felvételi vizsgán hosszabb idő 
áll rendelkezésére, illetve a 
szakértői véleményben 
meghatározott segédeszközt 
igénybe veheti. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részvétele a 
felvételi eljárásban: 

A halmozottan hátrányos helyzet az azonos összesített 

eredményt elérő tanulók rangsorolásakor előnyt biztosít.  

Iskolánk ECDL vizsgaközpont. 

Iskolánk LanguageCert Nemzetközi Angol 
Nyelvvizsgaközpont. 

Testvériskolai kapcsolatok:  

St. Hildegard Gymnasium, Ulm, II. 
Rákóczi Ferenc Középiskola, 
Mezővári (Kárpátalja), Németh 
László Elméleti Líceum, Nagybánya, 
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Marosvásárhelyi Református 
Kollégium, Marosvásárhely, Şcoala 
Generală Aurel Vlaicu, Arad, ZespóŁ 
SzkóŁ Ponadgimnazjalnych Nr1 im. 
Jana Szczepanika w Krosnie, Krosno 

(Lengyelország) 
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Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és 

Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202728/018 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. 

Telefonszám: 62/535-490 

Fax: 62/535-491 

E-mail: gregus@gmmg.hu   

Honlap: www.gmmg.hu  

Intézményvezető neve: Nagy Zsuzsanna igazgató 

Intézményvezető e-mail címe: nzs@gmmg.hu  

Pályaválasztási felelős neve: Borsi István igazgatóhelyettes 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: borsi@gmmg.hu 

 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Szakképesítés 

Szakma 

azonosító 
szám 

Kód-szám 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Mezőgazdasági technikus 

Szakmairány: 

Állattenyésztő 

Növénytermesztő 

5 0811 17 09 0001 5 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Kertésztechnikus 

Szakmairány: 

Dísznövénytermesztő, 

virágkötő 

Zöldségtermesztő 

Gyümölcstermesztő 

Gyógynövénytermesztő 

Parképítő és -fenntartó 

5 0812 17 06 0002 5 

 

mailto:gregus@gmmg.hu
http://www.gmmg.hu/
mailto:nzs@gmmg.hu
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Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskolai végzettség 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Szakképesítéshez előírt egészségügyi 
alkalmassági követelmény 

 

Integrált felkészítés Igen 

 

A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2023. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzék az általános iskola felső 
tagozatának tanulmányi eredménye alapján 
készül. A pontszámítás alapja az év végi 
osztályzatok összátlaga. 

Elérhető maximális pontszám: 130 

 

A felvételről való értesítés módja 
és ideje 

A jelentkező és az általános iskolája 
2023.04.28-ig levélben megkapja a felvételi 
értesítést. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Biológia, angol, német, matematika, 
honvédelmi alapismeretek, digitális kultúra  

 

Emelt óraszámú képzés Biológia 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német 
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Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évf.: komplex természettudományos 

tantárgy 

10-12. évf.: biológia 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

 

Nyílt nap időpontja 2022.12.06. 14:00 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA  

Ágazat Szakképesítés 
Szakma 

azonosító szám 
Kód-szám 

A képzés 
időtartam
a (tanév) 

Mezőgazdas

ág és 

erdészet 

Gazda 

Szakmairány: 

Állattenyésztő 

Növénytermesztő 

Lovász 

4 0811 17 04 0003 3 

Mezőgazdas

ág és 

erdészet 

Mezőgazdasági gépész 4 0810 17 07 0004 3 

Mezőgazdas

ág és 

erdészet 

Kertész 4 0812 17 05 0005 3 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskolai végzettség 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmassági követelmények 
vannak. 

 

Integrált felkészítés Igen 
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A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2023. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzék az általános iskola felső 
tagozatának tanulmányi eredménye alapján 
készül. A pontszámítás alapja az év végi 
osztályzatok összátlaga. 

Elérhető maximális pontszám: 130 

 

A felvételről való értesítés módja 
és ideje 

A jelentkező és az általános iskolája 
2023.04.28-ig levélben megkapja a 

felvételi értesítést. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

 

Nyílt nap időpontja 2022.12.06. 14:00 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés 

Szakma 

azonosító 
szám 

Képzési 
forma 

A 
képzés 

időtarta
ma 

(tanév) 

Mezőgazdas

ág és 

erdészet 

Mezőgazdasági technikus 

Szakmairány: 

Állattenyésztő 

Növénytermesztő 

5 0811 17 09 
nappali/est

i 
2 

Mezőgazdas

ág és 

erdészet 

Kertésztechnikus 

Szakmairány: 

Dísznövénytermesztő, 

virágkötő 

Zöldségtermesztő 

Gyümölcstermesztő 

Gyógynövénytermesztő 

Parképítő és -fenntartó 

5 0812 17 06 
nappali/est

i 
2 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmassági 
követelmények vannak. 

 

Integrált felkészítés Igen 

 

A jelentkezés módja és határideje Jelentkezés az iskola által kiállított 
jelentkezési lapon 2023.08.18-ig. 

 

A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzékek az érettségi vizsga 
eredményei alapján készülnek 
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A felvételről való értesítés módja 
és ideje 

Levélben, 2023.08.25-ig. 

 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

 

Nyílt nap időpontja 2022.12.06. 14:00 

  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

43 

 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum  

Eötvös József Technikum 

OM azonosító száma: 203039/013 

Cím 6800 Hódmezővásárhely,  

Szent Antal u. 5-9. 

Telefonszám 62/241-988 

Fax 62/241-505 

E-mail eotvos@hiszk.hu  

Honlap www.eotvos.hiszk.hu  

Intézményvezető neve Hornyák János 

Intézményvezető e-mail címe hornyakjanos@hiszk.hu   

Pályaválasztási felelős neve Teodor Zsuzsanna 

Pályaválasztási felelős e-mail címe teodor.zsuzsanna@hiszk.hu  

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-13. évfolyam) 

Ágazat Szakma Szakma szám 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama  

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Egészségügy Általános ápoló 5 0913 03 01 3010 6 15 

Egészségügy 
Csecsemő- és 
gyermekápoló 

5 0913 03 04 3011 5 15 

Sport 

Sportedző (a 
sportág 

megjelölésével)- 
sportszervező 

5 1014 20 02 3020 5 16 

Szépészet Fodrász 5 1012 21 01 3030 5 18 

Szépészet 
Kozmetikus 
technikus 

5 1012 21 03 3031 5 18 

mailto:eotvos@hiszk.hu
http://www.eotvos.hiszk.hu/
mailto:hornyakjanos@hiszk.hu
mailto:teodor.zsuzsanna@hiszk.hu
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Ágazat Szakma Szakma szám 
Kód-
szám 

A képzés 

időtartama  

(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Informatika és 
távközlés 

Informatikai 
rendszer- és 
alkalmazás 

üzemeltető 
technikus 

5 0612 12 02 3040 5 32 

Gazdálkodás 
és 

menedzsment 

Pénzügyi-
számviteli 
ügyintéző 

5 0411 09 01 3050 5 16 

 

 

Szükséges iskolai végzettség 

 

8 általános 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság (egészségügy-, 
sport-, szépészet ágazat esetén) 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és ideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 

2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs  

Szóbeli felvételi vizsga Nincs  

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályban tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv és matematika 
tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 
alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak  

2023. április 28-ig 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint 
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Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Létszámtól függően közismereti, valamint 
ágazati tantárgyakból 

Emelt óraszámú képzés Létszámtól függően közismereti, valamint 
ágazati tantárgyakból 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam:  

Minden ágazatban:  

 komplex természettudományos tantárgy 

 Egészségügy, Sport, Szépészet ágazatban: 
biológia 

 Informatika és távközlés ágazatban: fizika 

 Gazdálkodás és menedzsment ágazatban: 

földrajz 
A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga, komplex szakmai vizsga 

(technikusi vizsga) 

  

Kollégiumi elhelyezés Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés 
Kollégium 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

2022. október 10. (hétfő) 

2022. december 12. (hétfő) 

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 

2023. március 06., 07., 08., 09. 

Helye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent 

Antal u. 5-9 

A felvételi elbeszélgetés célja a 

pályaalkalmasság megállapítása, az 

elbeszélgetésen való megfelelés a felvétel 

feltétele. 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola Kalmár 

Zsigmond Szakképző Iskola Intézményegysége 

OM azonosító száma: 203039/004 

 

Cím 6800 Hódmezővásárhely,  

Bajcsy Zsilinszky Endre u. 7-9. 

Telefonszám 62/222-246 / 62/242-011 

Fax 62/222-246 

E-mail kalmar@hiszk.hu  

Honlap https://www.corvin.hiszk.hu/  

Intézményvezető neve Oláh Attila  

Intézményvezető e-mail címe olahattila@hiszk.hu  

Pályaválasztási felelős neve Körmöczi Enikő 

Pályaválasztási felelős e-mail címe kormoczi.eniko@hiszk.hu  

 

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-13. évfolyam) 

Ágazat Szakma Szakma szám Kódszám 
Képzés 
formája 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Specializált gép- és 
járműgyártás 

Gépjármű-
mechatronikai 
technikus  

 

5 0716 19 04 4010 nappali 5 15 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

 

 

Integrált felkészítés Fogadunk SNI, BTMN tanulókat 

mailto:kalmar@hiszk.hu
https://www.corvin.hiszk.hu/
mailto:olahattila@hiszk.hu
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A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022.(VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga 

Szóbeli felvételi vizsga 

A felvételi döntés alapja 

nincs 

nincs 

Az 5. 6. 7. osztályban tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv és matematika 
tantárgyakból) elért osztályzatok 
összpontszáma alapján rangsoroljuk a 
jelentkezőket. Maximálisan 100 pontot 
(100%) lehet elérni. Sajátos nevelési igényű, 

valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel jelentkező esetén a tantárgyi 
mentességek figyelembevételével a 
százalékos eredmény ennek megfelelően 
számítandó. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek 
és az általános iskolának 2023. április 28-ig. 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen nyelvek 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

Angol, német 

Földrajz, komplex természettudományos 
tantárgy 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga és szakmai érettségi 
(technikusi vizsga) 

Kollégiumi elhelyezés Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés 
Kollégium 

Nyílt nap időpontja 2022. október 12. 

Egyéb fontos tudnivalók Beiratkozás ideje: 2023. június 21-23. 

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 

2023.02.27.-2023.03.14. 

Helye: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy- 

Zsilinszky Endre u. 7-9. 

A felvételi elbeszélgetés célja: 
Pályaalkalmasság megállapítása, az 
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elbeszélgetésen való megfelelés a felvétel 
feltétele. Választható érettségi vizsgatárgyak 

Kötelezően választható: szakmai érettségi 
vizsga tantárgyak (5. tantárgy) 

Választható (6. tantárgy): - földrajz,- 

testnevelés,- informatika. 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára 

Ágazat Szakma 
Szakma  

szám 

Kód-
szám 

Képzés 
formája 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Specializált gép- és 
járműgyártás 

Gépjármű-
mechatronikus  

4 0716 19 05 4040 nappali 3 12 

Specializált gép- és 
járműgyártás 

Mechatronikus 
karbantartó 

4 0714 19 13 4050 nappali 3 12 

Elektronika és 
elektrotechnika 

Villanyszerelő 4 0713 04 07 4060 nappali 3 16 

Építőipar Kőműves 4 0732 06 08 4070 nappali 3 12 

Gépészet Hegesztő 4 0715 10 08 4080 nappali 3 12 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Fogadunk SNI, BTM-N tanulókat 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon 22/2022.(VII. 29.) BM rendelet 
2023.02.22-ig 

Írásbeli felvételi vizsga 

Szóbeli felvételi vizsga 

 

A felvételi döntés alapja 

nincs 

nincs 

 

Az 5. 6. 7. osztályban tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 
tantárgyakból) elért osztályzatok 
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összpontszáma alapján rangsoroljuk a 
jelentkezőket. Maximálisan 100 pontot 
(100%) lehet elérni. Sajátos nevelési igényű, 
valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel jelentkező esetén a tantárgyi 

mentességek figyelembevételével a 
százalékos eredmény ennek megfelelően 
számítandó. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és 
az általános iskolának 2023. április 28-ig. 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen nyelvek 

 

Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés 
Kollégium 

Nyílt nap időpontja 2022. október 12. 

Egyéb fontos tudnivalók Beiratkozás ideje: 2023. június 21-23. 

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 

2023.02.27.-2023.03.14. 

Helye: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy- 

Zsilinszky Endre u. 7-9. 

A felvételi elbeszélgetés célja: 
Pályaalkalmasság megállapítása, az 
elbeszélgetésen való megfelelés a felvétel 
feltétele.  

SNI, BTMN: A szakmai tantárgyak tanulása 
és értékelése alól nem adható felmentés, mert 

a szakmai és vizsgakövetelmények egyaránt 
mindenkire vonatkoznak 

  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

50 

 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás 

Technikum és Szakképző Iskola  

OM azonosító száma: 203039/004 
 

Cím 6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. 

Telefonszám 62/242-011 

Fax 62/241-806 

E-mail corvin@hiszk.hu  

Honlap www.corvin.hiszk.hu  

Intézményvezető neve Oláh Attila 

Intézményvezető e-mail címe olahattila@hiszk.hu  

Pályaválasztási felelős neve Lengyel Tünde 

Pályaválasztási felelős e-mail címe 

 

lengyeltunde@hiszk.hu  

 

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-13. évfolyam) 

Ágazat Szakma Szakma szám Kódszám 
Képzés 
formája 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Turizmus-
vendéglátás 

Vendégtéri 
szaktechnikus 

5 1013 23 08 2010 nappali 5 15 

Turizmus-
vendéglátás 

Turisztikai 
technikus 

5 1015 23 07 2020 nappali 5 15 

Kereskedelem 
Kereskedő és 
webáruházi 
technikus 

5 0416 13 03 2030 nappali 5 15 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

 

mailto:corvin@hiszk.hu
http://www.corvin.hiszk.hu/
mailto:olahattila@hiszk.hu
mailto:lengyeltunde@hiszk.hu
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Integrált felkészítés Fogadunk SNI, BTMN tanulókat 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022.(VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 

2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga 

Szóbeli felvételi vizsga 

 

 

A felvételi döntés alapja 

nincs 

nincs 

 

 

Az 5. 6. 7. osztályban tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok 
összpontszáma alapján rangsoroljuk a 
jelentkezőket. Maximálisan 100 pontot 
(100%) lehet elérni. Sajátos nevelési igényű, 
valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel jelentkező esetén a tantárgyi 
mentességek figyelembevételével a 
százalékos eredmény ennek megfelelően 

számítandó. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek 
és az általános iskolának 2023. április 28-ig. 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen nyelvek 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

Angol, német 

Földrajz, komplex természettudományos 
tantárgy 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga és szakmai érettségi 
(technikusi vizsga) 

Kollégiumi elhelyezés Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés 
Kollégium 

Nyílt nap időpontja 2022. október 12. 

Egyéb fontos tudnivalók Beiratkozás ideje: 2023. június 22. 

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 

2023.02.27-28. 
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Helye: 6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. 

A felvételi elbeszélgetés célja: 
Pályaalkalmasság megállapítása. 

Választható érettségi vizsgatárgyak 

Kötelezően választható: szakmai érettségi 

vizsga tantárgyak (5. tantárgy) 

Választható (6. tantárgy): - földrajz,- 
testnevelés,- informatika. 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára 

Ágazat Szakma 
Szakma  

szám 

Kód-
szám 

Képzés 
formája 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Turizmus-
vendéglátás 

Szakács 4 1013 23 05 2040 nappali 3 14 

Turizmus-
vendéglátás 

Cukrász 4 1013 23 01 2050 nappali 3 14 

Turizmus-
vendéglátás 

Pincér – 
vendégtéri 
szakember 

4 1013 23 04 2060 nappali 3 14 

Kereskedelem 
Kereskedelmi 

értékesítő 
4 0416 13 02 2070 nappali 3 14 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Fogadunk SNI, BTM-N tanulókat 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon 22/2022.(VII. 29.) BM rendelet 
2023.02.22-ig 

Írásbeli felvételi vizsga 

Szóbeli felvételi vizsga 

nincs 

nincs 
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A felvételi döntés alapja 

 

Az 5. 6. 7. osztályban tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv és matematika 
tantárgyakból) elért osztályzatok 

összpontszáma alapján rangsoroljuk a 
jelentkezőket. Maximálisan 100 pontot 
(100%) lehet elérni. Sajátos nevelési igényű, 
valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel jelentkező esetén a tantárgyi 
mentességek figyelembevételével a 
százalékos eredmény ennek megfelelően 
számítandó. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és 
az általános iskolának 2023. április 28-ig. 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen nyelvek 

 

Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Hódmezővásárhelyi SZC  

Cseresnyés Kollégium 

Nyílt nap időpontja 2022. október 12. 

Egyéb fontos tudnivalók Beiratkozás ideje: 2023. június 22. 

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 

2023.02.27-28. 

Helye: 6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. 

A felvételi elbeszélgetés célja: 
Pályaalkalmasság megállapítása. 

SNI, BTMN: A szakmai tantárgyak tanulása 
és értékelése alól nem adható felmentés, mert 
a szakmai és vizsgakövetelmények egyaránt 
mindenkire vonatkoznak 
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Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

OM azonosító: 038484/001 
 

Cím 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36. 

Telefonszám 62/246-074 

Fax 62/246-074 

E-mail kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu  

Honlap www.kozmutzaflora.edu.hu  

Intézményvezető neve Megyesi Istvánné 

Intézményvezető e-mail címe kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu  

Pályaválasztási felelős neve Túriné Gál Anikó intézményvezető-helyettes 

 

Készségfejlesztő iskolai képzés 

Tanulmányi terület 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Képzési 

elfoglaltság 
(óra/hét) 

Életkezdéshez való 
felkészülést, a munkába 
állást lehetővé  tevő 
egyszerű betanulást 
igénylő 

munkafolyamatok 
elsajátítását célzó 
évfolyamok.  

0011 nappali 

Közismereti 
képzés: 9-10. 
évfolyam 

 

Gyakorlati 
képzés: 11-12. 

évfolyam* 

 

 

 

 

 

       13 

9. évfolyam 34 

10. évfolyam 34 

 

Gyakorlati 
évfolyamokon: 
34 

*A gyakorlati évfolyamok eltérő tanterv szerinti oktatással megismételhetők! 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Az országos vagy a Megyei Szakértői 
Bizottság javaslata alapján középsúlyos 

értelmi fogyatékos tanuló 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. 

mailto:kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu
http://www.kozmutzaflora.edu.hu/
mailto:kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu
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számú mellékletének megfelelően 2023.02.22-
ig 

A felvételi döntés alapja Alkalmassági követelmény és férőhely 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Írásban, a BM rendeletben meghatározott 
időpontig: 2023. április 28-ig. 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

Oktatott idegen nyelvek Nincs 

A tanulmányokat záró vizsga Elméleti és gyakorlati vizsga 

 

Megszerezhető szakképesítés Készségfejlesztő iskola befejező 
évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított 
bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít. 

Kollégiumi elhelyezés A vidéki tanulók számára kollégium biztosított 

Nyílt napok időpontjai Intézményvezetővel egyeztetett időpontban 

Egyéb fontos tudnivalók Nincs 
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Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, 

Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégiuma  
OM azonosító száma: 031235 

 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 
45. 

Telefonszám: 06-62-530-723 

E-mail: hmvh.hkk@hm.gov.hu 

Honlap: www.kratochvil.hu 

Intézményvezető neve: Kovács István alezredes 

Intézményvezető e-mail címe: kovacsistvan@hm.gov.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Máté Gergő főhadnagy 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: mate.gergo@mil.hu 

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület Kódszám 
A képzés 
időtartam
a (tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Gimnázium 4444 4 15 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8. évfolyam 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

A felvétel feltétele a fizikai szintfelmérő 
sikeres teljesítése. A szabályos végrehajtásról 
tájékoztató kisfilm, valamint a teljesítendő 
minimális szint megtalálható az intézmény 
honlapján. 

Integrált felkészítés - 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023.02.22-
ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Matematika és magyar nyelv központi írásbeli 
felvételi vizsga.  

mailto:hmvh.hkk@hm.gov.hu
http://www.kratochvil.hu/
mailto:kovacsistvan@hm.gov.hu
mailto:mate.gergo@mil.hu
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Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

Központilag kiadott jelentkezési lapon. 
Jelentkezési határidő: 2022.12.02. 

Központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézményben. 

2023.01.21. 10:00 

Szóbeli felvételi vizsga Állampolgári ismeretek 

 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

 

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45. 

2023.02.27.-03.14. között a honlapon közzétett 
időpontban és beosztás szerint 

A felvételi döntés alapja - Hozott pontok 25%: 7. év végi és 8. félévi 

magyar, matematika, földrajz, angol nyelv 
vagy német nyelv és történelem jegyek; 

- Központi írásbeli felvételi 50%: magyar 

nyelv és      matematika eredményei; 

- Szóbeli felvételi vizsga 25 %: 

állampolgári        ismeretek. 

- Fizikai szintfelmérő sikeres teljesítése. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásbeli értesítés a jelentkezőknek: 2023.04.28. 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, angol nyelv és honvédelmi 
alapismeretek. 

 

Emelt óraszámú képzés Angol nyelv 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol nyelv és német nyelv 

  

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 
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Kollégiumi elhelyezés Kötelező, saját kollégiumban (térítésmentesen) 

  

Nyílt napok időpontjai 2022.10.21. 

 

Egyéb fontos tudnivalók - honvédelmi alapismeretek közismereti 

tantárgy 

- közép- és emelt szintű érettségi 

felkészítések 

- nyelvvizsgára való felkészítés 

- Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj 

(HKP III.) 

- végzés után továbbtanulási lehetőség 

katonai/civil felsőoktatásban vagy 
technikusi képzésben 

 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Szakma 

Szakma 

azonosító 
száma 

Kódszám 

Képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Honvédelem 

Honvéd kadét 

Szakmairányok: 

 Gépjármű-

mechatronikai 

technikus (szerviz) 

 Infokommunikációs 

hálózatépítő és -

üzemeltető technikus 

5 1031 11 05 3333 5 

 

 

 

25 
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Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8. évfolyam 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

A szakképzésbe történő belépés feltétele: 
foglalkozás-egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat a  képzési és kimeneteli 
követelmények alapján és fizikai szintfelmérő. 

Pályaalkalmassági vizsga 
tervezett helye és ideje 

6800 Hódmezővásárhely, Árpád u. 8. 

2023.02.27.-03.14. között a honlapon közzétett 
időpontban és beosztás szerint 

Integrált felkészítés - 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. 
számúmellékletének megfelelően 2023.02.22-
ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Központi írásbeli felvételi vizsga magyar 
nyelvől és matematikából. 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

Központilag kiadott jelentkezési lapon. 
Jelentkezési határidő: 2022.12.02. 

Központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézményben. 

2023.01.21. 10:00 

Szóbeli felvételi vizsga Állampolgári ismeretek 

 

A szóbeli felvételi vizsgák 

tervezett helye és ideje 

 

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45. 

2023.02.27.-03.14. között a honlapon 

közzétett időpontban és beosztás szerint 

A felvételi döntés alapja - Hozott pontok 25%: 7. év végi és 8. félévi 

magyar, matematika, földrajz, angol nyelv 
vagy német nyelv és történelem jegyek; 



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

60 

 

- Központi írásbeli felvételi 50%: magyar 

nyelv és  matematika eredményei; 

- Szóbeli felvételi vizsga 25%: 

állampolgári   ismeretek; 

- Fizikai szintfelmérő sikeres teljesítése. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásbeli értesítés a jelentkezőknek: 2023.04.28. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, angol nyelv és honvédelmi 
alapismeretek. 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol nyelv vagy német nyelv 

 

Emelt óraszámú képzés Szakmai tantárgyak 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga, technikusi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Kötelező, saját kollégiumban (térítésmentesen) 

  

Nyílt nap időpontja 2022.10.21. 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

 

- elméleti és gyakorlati képzés 

- szakképzési ösztöndíj 

- Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj 
(HKP III.) 

- technikusi vizsga feltétele: „B” kategóriás 

jogosítvány, ECDL bizonyítvány 
megszerzése 
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- végzés után munkavállalás vagy 

továbbtanulási lehetőség katonai/civil 
felsőoktatásban, újabb szakma megszerzése 

- A felvétel feltétele a fizikai szintfelmérő 

sikeres teljesítése. A szabályos 
végrehajtásról tájékoztató  kisfilm, valamint 
a teljesítendő minimális szint megtalálható 
az intézmény honlapján. 
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Kistelek 

Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum 
OM azonosító száma: 202801 

 
Cím: 6760 Kistelek Ifjúság tér 3. 

Telefonszám: 62/259-228 

E-mail: info@afg.hu 

Honlap: www.afg.hu 

Intézményvezető neve: Tóth Gabriella 

Intézményvezető e-mail címe: igazgato@afg.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Vighné Tisótzki Tünde 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: vighne@afg.hu 

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület megnevezése Kódszám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Angol-matematika tagozatos osztály 0001 4 18 

Humán-média tagozatos osztály 0002 4 18 

Digitális kultúra-

természettudomány tagozatos osztály 
0003 4 18 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023. 02. 
22-ig 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

mailto:vighne@afg.hu
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Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja Mindegyik tanulmányi területen az 5., 6., 7. 
évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi 

érdemjegyei alapján képezett sorrend. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

2023. 04. 28-ig az iskola megküldi a 
felvételről vagy az elutasításról értesítést a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Mindegyik tanulmányi területen magyar nyelv 
és irodalomból, történelemből, matematikából, 
idegen nyelvből és a 11. évfolyamon választott 
emelt szinten tanult tárgyakból 

Emelt óraszámú képzés 

0001: angol nyelv, matematika (9.-12. 
osztály) 

0002: angol nyelv, matematika (9.-10. osztály), 
magyar nyelv és irodalom, történelem, 

mozgókép- és médiaismeret (11.-12. osztály) 

0003: angol (9.-10. osztály), matematika (9.-
12. osztály), digitális kultúra, választott 
természettudományos tárgy (11.-12. osztály 

Oktatott idegen nyelv Angol, német, francia nyelv 
csoportbontásban 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés A Kisteleki Általános Iskola és Kollégiumban 
minden tanuló számára biztosított 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. 11. 14. 17 óra  
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Egyéb fontos tudnivalók Változatos sportolási lehetőségek, tanulmányi 
ösztöndíj, emelt szintű érettségire való 
felkészítés. 
Valamennyi képzési területünkön diákjaink 
heti két órában hittant is tanulnak. 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

A 
képzés 
időtarta

ma 
(tanév) 

Felveh

ető 
létszá
m (fő) 

Informatik

a és 

távközlés 

ágazat 

Informatikai rendszer-és 

alkalmazásüzemeltető 

technikus 

0004 5 20 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Nincs 

Integrált felkészítés van 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023. 02. 
22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja A felvételi elbírálása mindegyik tanulmányi 
területen az 5., 6., 7. évfolyam tanév végi és a 
8. évfolyam félévi érdemjegyeinek 
figyelembevételével történik. 

 



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

65 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

2023. 04. 28-ig az iskola megküldi a 
felvételről vagy az elutasításról szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 01. 

 

Emelt óraszámú képzés 
Nincs 

 

Oktatott idegen nyelv Angol 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évf.: Komplex természettudomány 

10-11. évf.: Fizika 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga 

  

Kollégiumi elhelyezés A Kisteleki Általános Iskola és Kollégiumban 
minden tanuló számára biztosított 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. 11. 14. 17 óra;  

 

Egyéb fontos tudnivalók Változatos sportolási lehetőségek, tanulmányi 
ösztöndíj, tanévkezdést támogató vásárlási 
utalvány, e-sport szakköri lehetőség. 

Valamennyi képzési területen diákjaink heti 
két órában hittant is tanulnak. 
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Makó 

Makói József Attila Gimnázium 
OM azonosító száma: 029745 

 
Cím: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6. 

Telefonszám: 62/510-932 

E-mail: jag@jag.mako.hu  

Honlap: www.jagma.hu  

Intézményvezető neve: Oroszné Kopányi Katalin 

Intézményvezető e-mail címe: oroszne.jag@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve: Kovács-Sólyom Mária 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: kovacs.solyom.maria@gmail.com  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Nyolc évfolyamos gimnázium 0080 8 30 

Angol nyelvi 0041 4 22 

Biológia-természettudomány 0043 4 18 

Humán (magyar-történelem) 0044 4 18 

Matematika-informatika 0046 4 18 

 

Szükséges iskolai végzettség 0080: általános iskola 4. évfolyam  

0041, 0043, 0044, 0046: általános iskola 8. 
évfolyam 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmassági követelmény 
igazolása nem szükséges. 

Integrált felkészítés A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók integrált nevelésére is lehetőséget 

biztosít az alapító okirat. 

mailto:jag@jag.mako.hu
http://www.jagma.hu/
mailto:oroszne.jag@gmail.com
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A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) EMMI rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga 0080, 0041, 0043, 0044, 0046: Központi 
írásbeli felvételi feladatlapok magyar nyelv és 
irodalomból valamint matematikából. 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

2022.12.02-ig a www.oktatas.hu  

honlapról letölthető „tanulói jelentkezési lap” 
benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli 
vizsgára. Központi írásbeli felvételi vizsga: 
2023.01.21. Makói József Attila Gimnázium, 

6900 Makó, Csanád vezér tér. 6. 

Szóbeli felvételi vizsga 0080: nincs szóbeli 

0041: angol nyelv szóbeli 

0043: nincs szóbeli 

0044: nincs szóbeli 

0046: nincs szóbeli 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

A négyévfolyamos képzés esetében az angol 
nyelvi tagozat számára tartjuk a felvételi 

vizsgák szóbeli részét, 2023.02.27-03.14. 
között a Makói József Attila Gimnáziumban, 
6900 Makó, Csanád vezér tér. 6. szám alatt. 

A felvételi döntés alapja 0046: az általános iskolai (5-6-7. év végi, és 8. 
félévi ) tanulmányi eredmény  és a központi 
írásbeli eredményei alapján számoljuk a 
felvételi pontokat, a következő arányok 
szerint: tanulmányi eredmények 25%, a 

magyar írásbeli vizsga 25%, matematika 
írásbeli vizsga 50%. 

0043, 0044: az általános iskolai (5-6-7. év 
végi, és 8. félévi ) tanulmányi eredmény  és a 
központi írásbeli eredményei alapján 
számoljuk a felvételi pontokat, a következő 
arányok szerint: tanulmányi eredmények 50%, 
a magyar írásbeli vizsga 25%, matematika 
írásbeli vizsga 25%. 

http://www.oktatas.hu/


Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

68 

 

0080: az általános iskola (4. év félévi) 
tanulmányi eredménye és a központi írásbeli 
vizsga eredményei alapján számoljuk a 
felvételi pontokat, a következő arányok 
szerint: tanulmányi eredmények 40%, a 

magyar írásbeli vizsga 30%, matematika 
írásbeli vizsga 30%. 

Az általános iskolai osztályzatok a következő 
tantárgyakból számítanak: 

0080: magyar irodalom, nyelvtan, matematika, 
környezetismeret (4. félévi) 

0041, 0044, 0046: magyar, történelem, 
matematika, idegen nyelv  

0043: magyar, történelem, matematika, idegen 
nyelv, biológia  

 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

0080: a jelentkezőknek kiküldött levélben 
2023. 04. 28-ig 

0041, 0043, 0044, 0046: az általános 
iskoláknak kiküldött levélben 2023. 04. 28-ig 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emeltszintű érettségire való 
felkészítés 

A kötelező érettségi tantárgyakból, valamint 
digitális kultúra, biológia, földrajz, kémia 
tantárgyakból. 

 

Emelt óraszámú képzés Angol nyelvből minden tagozaton, illetve a 
tagozatoknak megfelelően magyar nyelv és 

irodalom, történelem, matematika, 
informatika, biológia, illetve 
földrajz/kémia/fizika (választásnak 
megfelelően) tantárgyakból. 

 

Oktatott idegen nyelvek Minden tagozaton angol nyelv az első 
idegennyelv, második idegennyelvként a 
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német, francia és latin nyelv közül lehet 
választani. 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Kollégiumi elhelyezés a Pulitzer József 
Kollégiumban 9. évfolyamtól. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.10.19. (nyolcadikosoknak) és 

2022.10.22. (negyedikeseknek) 

 

Egyéb fontos tudnivalók - 
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Juhász Gyula Református Gimnázium, Technikum és 

Szakképző Iskola  
OM azonosító száma: 029741 

 
Cím: 6900 Makó, Kálvin u. 2-6. 

Telefonszám: 62/213-227 

E-mail: iskolatitkar@juhaszgymako.hu 

Honlap: http://www.juhaszgymako.hu 

Intézményvezető neve: Kovács Tibor 

Intézményvezető e-mail címe: igazgato@juhaszgymako.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Aszódiné Pernye Szilvia 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: altalanosigh@juhaszgymako.hu 

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület megnevezése Kódszám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Emelt óraszámú általános tantervű 

gimnáziumi osztály 
0001 4 17 

Rendvédelmi orientáció 0002 4 34 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Alkalmassági követelmény A 0002 kódszámú rendvédelmi orientációs 

osztály esetén egészségügyi alkalmasság 

 

Integrált felkészítés Van, az alapító okiratnak megfelelően 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) 

BM rendelete - a 2022/2023. tanév rendjéről 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023. 
február 22-ig. 

 

mailto:iskolatitkar@juhaszgymako.hu
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Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje 

 

- 

Szóbeli elbeszélgetés 2023. február 27 - március 3. 

 

A felvételi döntés alapja A döntésnél figyelembe vesszük a tanuló 
magyar nyelv és irodalomból, történelemből, 
idegen nyelvből, matematikából, az általános 
iskola 5., 6., 7. évfolyam tanév végén és 8. 
évfolyamon félévkor szerzett osztályzatait. A 
maximálisan szerezhető pontszám 100 pont. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola írásban küldi meg a felvételről szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak. 

Határidő: 2023. április 28. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Emelt szintű érettségire való felkészítést 
magyar nyelv és irodalomból illetve 
történelemből tartunk kellő létszámú 
jelentkezés esetén. 

 

Emelt óraszámú képzés 

0001: Idegen nyelv (angol vagy német) 

0002: Belügyi rendészeti ismeretek 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, francia, német – közül kettő 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 
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Kollégiumi elhelyezés Van, Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay 
Lajos Technikum és Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2023. november 9. 15.00 óra 

 

Egyéb fontos tudnivalók Kötelező hittanoktatás 

 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma 
Kód-

szám 

Technikai 

azonosító 

A 
képzés 
időtart

ama 
(tanév

) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Rendészet és 

közszolgálat 

közszolgálati 

technikus 
0003 5 0413 18 01 5 34 

Egészségügy 

egészségügyi 

asszisztens 
0004 

5 0913 03 02 

5 

30 
rehabilitációs 

terapeuta 

5 0923 03 

09 

általános ápoló 0005 
5 0913 03 

01 
6 

Szociális 
kisgyermekgondozó, 

-nevelő 
0006 

5 0922 22 

02 
5 34 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Orvos által igazolt egészségügyi alkalmasság 

közszolgálati technikus: egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

egészségügyi asszisztens, rehabilitációs 

terapeuta, általános ápoló, 
kisgyermekgondozó, -nevelő: egészségügyi 
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alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges, 

pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

 

Integrált felkészítés Van, az alapító okiratnak megfelelően. 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) 
BM rendelete - a 2022/2023. tanév rendjéről 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023. 
február 22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje 

 

- 

Szóbeli elbeszélgetés 2023. február 27 - március 3. 

 

A felvételi döntés alapja A döntésnél figyelembe veszik a magyar nyelv 
és irodalom, történelem, idegen nyelv és 

matematika tárgyakból az általános iskola 5., 
6.,7. év végi és 8. félévi osztályzatokat. A 
maximálisan szerezhető pontszám 100 pont. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola írásban küldi meg a felvételről szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak. 

Határidő: 2023. április 28. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Emelt szintű érettségire való felkészítést 
magyar nyelv és irodalomból illetve 
történelemből tartunk kellő létszámú 
jelentkezés esetén 
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Emelt óraszámú képzés 
- 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német – közül egy 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

Rendészet és közszolgálat ágazat – földrajz 

Egészségügy ágazat - biológia 

Szociális ágazat – biológia 

 

A tanulmányokat záró vizsga Technikus végzettség 

  

Kollégiumi elhelyezés Van, Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay 
Lajos Technikum és Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. november 9. 15.00 óra 

 

Egyéb fontos tudnivalók Kötelező hittanoktatás. 

 

  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

75 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

Technikai 
azonosító 

A 
képzé

s 

időtar
tama 

(tanév
) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Rendészet és 

közszolgálat 
rendészeti őr 0007 4 1032 18 02 3 15 

Szociális 
szociális ápoló és 

gondozó 
0008 4 0923 22 03 3 15 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

rendészeti őr: egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges 

szociális ápoló és gondozó: egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges, 

pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

 

Integrált felkészítés Van, az alapító okiratnak megfelelően. 

 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) 
BM rendelete - a 2022/2023. tanév rendjéről 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023. 
február 22-ig. 

 

Felvételi döntés alapja A döntésnél figyelembe veszik a magyar 
nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
és matematika tárgyakból az általános iskola 

5., 6.,7. év végi és 8. félévi osztályzatokat. A 
maximálisan szerezhető pontszám 100 pont. 
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A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola írásban küldi meg a felvételről szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak. 

Határidő: 2023. április 28. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német - közül egy 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Van, Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay 
Lajos Technikum és Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. november 9. 15.00 óra 

 

Egyéb fontos tudnivalók Kötelező hittanoktatás 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

Technikai 
azonosító 

A 

képzés 
időtarta

ma 
(tanév) 

Felvehe
tő 

létszám 
(fő) 

Rendészet és 

közszolgálat 
közszolgálati technikus 0009 5 0413 18 01 2 15 

Egészségügy 

egészségügyi 

asszisztens 
0010 

5 0913 03 

02 
2 12 

rehabilitációs 

terapeuta 

5 0923 03 

09 
2 13 

általános ápoló 0011 
5 0913 03 

01 
3 12 
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Szociális 
kisgyermekgondozó, 

-nevelő 
0012 

5 0922 22 

02 
2 11 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság  

közszolgálati technikus: egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

egészségügyi asszisztens, rehabilitációs 

terapeuta, általános ápoló, 
kisgyermekgondozó, -nevelő: egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges, 

pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

 

Integrált felkészítés - 

 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, az intézmény honlapján található 

jelentkezési lapon, 

Határidő: 2023. augusztus 15-ig 

 

Felvételi döntés alapja - 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, határidő: 2023. augusztus 30-ig 

 

 

Beiratkozás 2023. szeptember 1. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német – közül egy 

 

A tanulmányokat záró vizsga Technikusi vizsga - szakmai 
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Kollégiumi elhelyezés Van, Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay 
Lajos Technikum és Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. november 9. 15.00 óra 

 

Egyéb fontos tudnivalók - 
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Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum 

és Kollégium 

OM azonosító száma: 203039/007 

Cím 6900 Makó, Posta u. 4-6. 

Telefonszám 62/510-917 

Fax 62/510-917 

E-mail kerititkarsag@gmail.com  

Honlap http://www.keri.mako.hu  

Intézményvezető neve Papós András 

Intézményvezető e-mail címe navayigazgato@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve Török Béla 

Pályaválasztási felelős e-mail címe torok.bela@keri.mako.hu 

 

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-13. évfolyam) 

Ágazat Szakma Szakma szám 
Kód-
szám 

A képzés 

időtartama 
(év) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Oktatás 
Oktatási 

szakasszisztens 
5 0188 25 01 5000 5 17 

Gazdálkodás és 
menedzsment 

Pénzügyi- 

számviteli 

ügyintéző 

5 0411 09 01 5010 5 17 

Informatika és 
távközlés 

Szoftverfejlesztő 

és- tesztelő 
5 0613 12 03 5020 5 28 

Kereskedelem 
Kereskedő és 

webáruházi 

technikus 

5 0416 13 03 5030 5 17 

Közlekedés és 

szállítmányozás 
Logisztikai 

technikus 
5 1041 15 06 5040 5 17 

mailto:kerititkarsag@gmail.com
http://www.keri.mako.hu/
mailto:navayigazgato@gmail.com
mailto:torok.bela@keri.mako.hu
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Specializált 
gép- és 

járműgyártás 

Mechatronikai 

technikus 
5 0714 19 12 5050 5 17 

Turizmus-
vendéglátás 

Turisztikai 

technikus 
5 1015 23 07 5060 5 17 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

Pályaalkalmassági követelmény: oktatási 
szakasszisztens és turisztikai technikus 
szakmánál 

Integrált felkészítés Sajátos nevelést igénylő tanulók integrált 
nevelése, oktatása 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 
8. osztályban félévkor (magyar nyelv, 
irodalom, történelem, idegen nyelv és 
matematika tantárgyakból) elért 
osztályzatok átlaga és a felvételi 
elbeszélgetés eredménye alapján 
rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek 
és az általános iskolának 2023. április 28-ig. 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Létszámtól függően közismereti, valamint 
ágazati tantárgyakból 

Emelt óraszámú képzés Létszámtól függően közismereti, valamint 
ágazati tantárgyakból 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

Közlekedés és szállítmányozás ágazatban: 

Fizika  
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Gazdálkodás és menedzsment ágazatban: 
Földrajz 
Kereskedelem ágazatban: Földrajz 
Specializált gép- és járműgyártás ágazatban: 
Fizika 

Informatika és távközlés ágazatban: Fizika 
Turizmus-vendéglátás ágazatban: Földrajz 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi, szakmai érettségi (technikusi 
vizsga)  

  

Kollégiumi elhelyezés Az iskola saját, felújított kollégiumában 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) Mentornap: 2022.10.25. 

Mesterségek éjjele: 2022.11.11. 

Egyéb fontos tudnivalók Felvételi elbeszélgetés 

időpontja: 2023. március 1-3. 

Helye: 6900 Makó, Posta u. 4-6. 

A felvételi elbeszélgetés célja a 
pályaalkalmasság megállapítása. Az 
elbeszélgetésen való megfelelés a felvétel 
feltétele. 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára  

Ágazat Szakma Szakma szám 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Gépészet 
Gépi és CNC 

forgácsoló 
4 0715 10 07 5070 nappali 3 12 

Gépészet Hegesztő 4 0715 10 08 5080 nappali 3 12 

Építőipar Ács 4 0732 06 01 5090 nappali 3 10 

Építőipar 
Festő, mázoló, 

tapétázó 
4 0732 06 05 5100 nappali 3 10 

Építőipar Kőműves 4 0732 06 08 5110 nappali 3 10 
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Kereskedelem 
Kereskedelmi 

értékesítő 
4 0416 13 02 5120 nappali 3 12 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8. évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Alkalmassági vizsgálat 

Pályaalkalmassági követelmény: hegesztő; 
festő, mázoló, tapétázó szakmánál 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 
minden szakma esetében 

Integrált felkészítés Sajátos nevelést igénylő tanulók integrált 
nevelése, oktatása 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, 
irodalom, történelem, idegen nyelv és 

matematika tantárgyakból) elért osztályzatok 
átlaga és a felvételi elbeszélgetés eredménye 
alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek 
és az általános iskolának 2023. április 28-ig. 

A képzés kezdete A 2023-2024-es tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga  
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Alföldi ASZC Galamb József Mezőgazdasági Technikum 

és Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202728/020 

 
Cím: 6900 Makó, Szép utca 2 – 4. 

Telefonszám: 20/343-5446 

E-mail: titkarsag.galamb@gmail.com  

Honlap: www.galamb.mako.hu 

Intézményvezető neve: Horváth Zoltán 

Intézményvezető e-mail címe: galambj.iskola@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve: Szabó Edit 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: edszabo@gmail.com 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

Technikai 
azonosító 

A 
képzés 
időtart
ama 

(tanév
) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 
0001 

5 0810 17 

08 
5 40 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Mezőgazdasági 

technikus 

növénytermesztés 

szakiránnyal 

0002 
5 0811 17 

09 
5 40 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Általános egészségügyi alkalmasság 

 

Integrált felkészítés Van 

 

mailto:titkarsag.galamb@gmail.com
http://www.galamb.mako.hu/
mailto:galambj.iskola@gmail.com
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A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023.02.22-
ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja 

- 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja Magyar nyelv, irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv 5.-6.-7. évfolyam 
tanévvégén és 8. évfolyam félévkor 

megszerzett osztályzatai alapján. Elérhető 
maximális pontszám 100. Az említett 
tárgyakból való felmentés esetén a többi tárgy 
arányosítása történik 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola hagyományos postai levélben 
megküldi a felvételről szóló értesítést a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

2023. április 28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv, informatika és 
testnevelés, illetve szakmai tárgyakból 

 

Emelt óraszámú képzés 
Emelt szintű érettségire való felkészítés 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évf.: komplex természettudományos tárgy, 
10-11. évf.: Fizika, biológia 
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A tanulmányokat záró vizsga Technikusi vizsga 

  

Kollégiumi elhelyezés 2-3 ágyas fürdőszobával ellátott szobákban a 
Pulitzer József Kollégiumban 

 
Nyílt napok időpontjai 2022. október 28. 

2023. január 11. 

 

Egyéb fontos tudnivalók Szóbeli elbeszélgetést tartunk 

2023. március 13-án és 14-én, mely nem kerül 
értékelésre 

Nyelvvizsgákra való felkészítés 

Mindkét szakmában a traktoros jogosítvány 
megszerzése a vizsgadíjak kivételével 
ingyenes! 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

Technikai 
azonosító 

A 
képzé

s 
időtar
tama 

(tanév
) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság Mezőgazdasági gépész 0003 4 0810 17 07 3 33 

Mezőgazdaság Kertész 0004 4 0812 17 05 3 33 

Mezőgazdaság Gazda 0005 4 0811 17 04 3 33 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Általános egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

86 

 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

Felvételi döntés alapja Magyar nyelv, irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv 5.-6.-7. évfolyam 
tanévvégén és 8. évfolyam félévkor 
megszerzett osztályzatai alapján. Elérhető 
maximális pontszám 100. Az említett 
tárgyakból való felmentés esetén a többi tárgy 
arányosítása történik. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola hagyományos postai levélben 
megküldi a felvételről szóló értesítést a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak 
2023. április 28-ig. 

  

A képzés kezdete 2023. szeptember 01. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés 2-3 ágyas fürdőszobával ellátott szobákban, a 
Pulitzer József Kollégiumban 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 28. 

2023. január 11. 

 

Egyéb fontos tudnivalók Szóbeli elbeszélgetést tartunk 

2023. március 13-án és 14-én, mely nem kerül 
értékelésre 
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A mezőgazdasági gépész és gazda szakmákban 
a traktoros jogosítvány megszerzése a 
vizsgadíjak kivételével ingyenes! 
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Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola 

Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Kollégium és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038484/007 

 
Cím 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. 

Telefonszám 62/212-855 

Fax 62/209-457 

E-mail igazgato@papayendre.hu  

Honlap www.papayendre.hu  

Intézményvezető neve Megyesi Istvánné 

Intézményvezető e-mail címe kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu  

Tagintézmény-vezető neve 

Tagintézmény-vezető e-mail címe 

Pályaválasztási felelős neve                                              

Vargáné Szalados Klára 

igazgato@papayendre.hu 

Vargáné Szalados Klára 

 

SZAKISKOLAI KÉPZÉS 

Ágazat/ 

tanulmányi 
terület 

Képzés 
megnevezése 

Képzés 
azonosító 

száma 

Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdasá

g és erdészet 

Kerti 

munkás 
22 

0031 
nappali 1+2  13 

Kreatív 
Lakástextil 
-készítő 

25  0032 nappali 1+2  13 

 

Szükséges iskolai végzettség Speciális tantervű általános iskola 8. 
évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői 

Bizottság által kiállított szakvélemény 
(tanulásban akadályozott tanulók) 

mailto:igazgato@papayendre.hu
http://www.papayendre.hu/
mailto:kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu
mailto:igazgato@papayendre.hu
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A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

A felvételi döntés alapja Érvényes szakértői vélemény 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola postai levélben megküldi a 
felvételről szóló értesítést a 
jelentkezőknek és az iskoláknak: 
2023.04.28-ig 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

Oktatott idegen nyelv Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Iskolánk saját kollégiumában biztosít helyet 

a tanulóknak.  

Nyílt napok időpontjai 2023.01.11. Továbbá lehetőséget 
biztosítunk az érdeklődő tanulók és szüleik 
számára a tagintézmény-vezetővel történő 
előzetes egyeztetés alapján szakiskolánk 
helyi sajátosságainak megismerésére. 

Egyéb fontos tudnivalók A képzési idő tartamának részletezése: Egy 
9. E előkészítő évfolyamra épülő két 

évfolyamos (9-10. évfolyam) rész-szakmára 
történő felkészítés 
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Mórahalom 

Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és 

Szilágyi Mihály Kollégium 
OM azonosító száma: 203052/023 

Technikai azonosító: 520369 

 
Cím: 6782 Mórahalom, Dosztig köz 3. 

Telefonszám: 62/541-280 

E-mail: tothjanos.morahalom@gmail.com  

Honlap: tjmorahalom.hu 

Igazgató neve: Angyalné Kovács Anikó 

Igazgató e-mail címe: tothjanos.morahalom@gmail.com 

Pályaválasztási felelős neve: Kőfalvi Kinga 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: tothjanos.morahalom@gmail.com 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Szakma 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 
(fő) 

Informatika 

és távközlés 

Szoftverfejlesztő és  

-tesztelő 
2301 5 32 

Oktatás Oktatási szakasszisztens 2302 5 16 

Sport 

Sportedző (a sportág 

megjelölésével) - 

sportszervező 

2303 5 16 

 

Szükséges iskolai végzettség: 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Informatika és távközlés ágazatban: nincs 

Oktatás ágazatban: foglalkozás-egészsgügyi 
alkalmassági vizsgálat, pályaalkalmassági 
vizsgálat, motivációs beszélgetés 

mailto:tothjanos.morahalom@gmail.com
mailto:tothjanos.morahalom@gmail.com
mailto:tothjanos.morahalom@gmail.com
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Sport ágazatban: foglalkozás-egészségügyi 
alkalmassági vizsgálat, pályaalkalmassági 
vizsgálat 

 

 

Integrált felkészítés Van 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók közül azok, akiket az általános 
iskolában mentesítettek a matematika tantárgy 
értékelése-minősítése, illetve az aritmetikai 
készséget igénylő tantárgyak számolást 

igénylő tantárgyrészeinek értékelése és 
minősítése alól, Informatika és távközlés  
ágazatú képzésbe nem nyerhetnek felvételt. 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon 2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs  

 

  

  

A felvételi döntés alapja A felvétel a tanulmányi eredmények alapján 
történik. 

Az általános iskola 6. és 7. osztályos év végi 

jegyei alapján számítjuk a hozott pontokat a 
következő tantárgyakból: magyar nyelv, 
irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv. A hozott pontszám a két évfolyam 
hozott osztályzatainak összege, maximum 50 

pont lehet. 
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Az Informatika és távközlés ágazat esetén - 
2301 - a felvételi pontszámítás matematika 
eredmények nélkül nem lehetséges. 

Oktatás ágazat – 2302 - esetén a motivációs 
beszélgetés a pályaalkalmasság elbírálásnál 

döntő szempont. 

Sport ágazat – 2303 - esetén a fizikai 
alkalmassági vizsga a pályaalkalmasság 
elbírálásnál döntő szempont.  

A motivációs elbeszélgetés és a fizikai 

alkalmassági vizsga időpontja: 2023. 

március 2-4. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és 
interneten történik. Határideje: 2023.03.17. 

A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. 
évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, 
ahol a tanuló átveheti az egyénre szóló 
felvételi határozatot. Határideje: 2023.04.28. 

A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással 
véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon: 

2023.06. 22-23. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a 
matematika, angol nyelv és a szakmai 
komplex tantárgyakból évfolyamonként 
minimum 12 fő esetén. A technikumban a 

szakmai vizsga emelt szintű érettséginek 
számít. 

 

Emelt óraszámú képzés Informatika és távközlés ágazatban 
matematikából. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol szintfelmérő eredményei alapján 
kialakított csoportokban (kezdő, haladó) 
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Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam:  

kötelező komplex természettudományos 

tárgy 

10-12. évfolyam: 

2301: fizika 

2302, 2303: biológia 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. szeptember 29., november 9., december 
13., 2023. január 12., 

  

Egyéb fontos tudnivalók Oktatási ágazatban motivációs beszélgetés 
van. 

Sport ágazatban a fizikai pályaalkalmassági 
vizsga feladatait az iskola állítja össze azzal a 
megkötéssel, hogy a megjelölt sportágakhoz 
kapcsolódó feladatoknak megfelelően kell 
mérniük az illeszkedő motoros képességek és 
sportági technikák szintjét 

 

Kollégiumi elhelyezés van. 

Tájékoztató napok: Az érdeklődő felvételizők 
általános iskolájában egyeztetett időpontban. 

Szakmák Éjszakája 2023. ápr. 14. 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Szakma Kód-szám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 
(fő) 

Turizmus- 

vendéglátás 

Pincér - vendégtéri 

szakember, Cukrász, 

Szakács 

2304 3 32 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 általános 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

A felvétel feltétele pályaalkalmassági és 
foglalkozásegészségügyi alkalmassági 
vizsgálat 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon 2023.02.22-ig. 

 

A felvételi döntés alapja A felvételi döntés alapja az általános iskolai 
tanulmányi eredmények (max. 60 pont) és a 
szakmai alkalmassági elbeszélgetés 
(feltételként figyelembe véve) eredménye.  

A felvételnél figyelembe vett tantárgyak: 
magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, 

matematika, idegen nyelv, rajz. A 6. és 7. 
évfolyamon az év végi osztályzatok összege. 

Összesen 60 pont szerezhető. 

Szakmai felvételi elbeszélgetés időpontja: 
2023. március 2-4. (minden jelentkezőnek 

kötelező!) 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, 2023.04.28 
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A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. szeptember 29., november 9., december 
13., 2023. január 12., 

  

Egyéb fontos tudnivalók Kollégiumi elhelyezés van. 

Tájékoztató napok: Az érdeklődő felvételizők 
általános iskolájában egyeztetett időpontban. 

Szakmák Éjszakája 2023. ápr. 14. 
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Szeged 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 
OM azonosító száma: 029743 

 

Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. 

Telefonszám: 62/548-936 

Fax: 62/548-936 

E-mail: rmgszeged@gmail.com  

Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu  

Intézményvezető neve: Dr. Nagy Anett 

Intézményvezető e-mail címe: nagy.anett.rmg@gmail.com 

Pályaválasztási felelős neve: Plugor Magor 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: magor@plugor.hu   

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Matematika-fizika tagozat 0401 4 15 

Kémia tagozat 0402 4 15 

Biológia tagozat 0403 4 30 

Emelt óraszámú angol nyelv 0404 4 30 

Emelt óraszámú spanyol nyelv 0405 4 15 

Humán irányultság 0406 4 15 

Arany János Tehetséggondozó 

Program (AJTP) 
0507 5 25 

Speciális matematika tagozat 0608 6 25 

 

  

mailto:rmgszeged@gmail.com
http://www.radnoti-szeged.sulinet.hu/
mailto:nagy.anett.rmg@gmail.com
mailto:magor@plugor.hu
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Szükséges iskolai végzettség 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0507: 
általános iskola 8. évfolyama 

0608: általános iskola 6. évfolyama 

 

Integrált felkészítés 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0608, 
0507: A tanulókat integráltan oktatjuk. Egyéni 
fejlesztésüket utazó pedagógus végzi.   

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0507: 
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. sz. 
mellékletének megfelelően 2023.02.22-ig. 

0507: Pályázat benyújtásának határideje: 
2022. december 9. 

0608: A középfokú iskolákba az általános 
iskolán keresztül, vagy közvetlenül a 
gimnáziumban: Írásban, a hivatal által kiadott 
jelentkezési lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM 
rendelet 2. sz. mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0608, 
0507: Magyar nyelv, matematika 

2023. január 21. 

0507: Részképességeket vizsgáló tesztek 

2023. január 20. 

 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0507: A 

központi magyar nyelv, illetve matematika 
írásbeli vizsgákra az általános iskolákon 
keresztül: 2021. december 3.  

0608: A központi magyar nyelv, illetve 
matematika írásbeli vizsgákra az általános 
iskolákon keresztül, vagy közvetlen a 
gimnáziumban:. 2022. december 2. 



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

98 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga 0401: Matematika, fizika 

0402: Kémia 

0403: Biológia 

0404, 0405: Nyelvtanulási készség mérése 

(idegen nyelven csak az angol esetén),  

0406: Magyar nyelv és irodalom vagy 
történelem 

0608: Matematika 

 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0608: 
2023. február 28. – március 2. 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. 

 

A felvételi döntés alapja 0401: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 
végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 
matematika, történelem, fizika, kémia, 
biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 
pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 

végi jegyek összege x 0,25 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 
írásbeli, 25%-ban pedig a szóbeli vizsga 
eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.  

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 
(magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + 
szóbeli 

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbelin pedig 

25 pontot lehet maximálisan elérni.) 

 

0402: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 
végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 
matematika, történelem, fizika, kémia, 
biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 
pontszám”.  
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A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 
végi jegyek összege x 0,25 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 
írásbeli, 25%-ban pedig a szóbeli vizsga ered-
ményét. Ez a „szerzett pontszám”.  

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 
(magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + 
szóbeli 

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbelin pedig 
25 pontot lehet maximálisan elérni.) 

 

0403: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 
végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 

matematika, történelem, fizika, kémia, 
biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 
pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 
végi jegyek összege x 0,25 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 
írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli 
vizsga eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. 

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 
(magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + 
szóbeli 

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 
pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni.) 

 

0404: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 
végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 

matematika, történelem, fizika, kémia, 
biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 
pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 
végi jegyek összege x 0,25 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 
írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli 
vizsgák eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. 
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A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 
(magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + 
szóbeli 

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 
pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni.) 

 

0405: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 
végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 
matematika, történelem, fizika, kémia, 
biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 
pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 
végi jegyek összege x 0,25  

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 
írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli 
vizsgák eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. 

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 
(magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + 
szóbeli 

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli 
vizsgákon pedig maximálisan 25 pontot lehet 

maximálisan elérni.) 

 

0406: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 
végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, fizika, kémia, 
biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 
pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 

végi jegyek összege x 0,25 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 
írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli 
vizsgák eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. 

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 
(magyar nyelv x 0,65) + (matematika x 0,65) + 
szóbeli  

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 
pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni.) 
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0608: 10%-kal számítjuk be a 6. osztály félév 
végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 
matematika, történelem, természetismeret és 
egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = a 
félév végi jegyek összege / 3 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 
írásbeli és 25%-ban a szóbeli vizsga 
eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. 

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 
(magyar nyelv x 0,2) + (matematika x 1,1) + 
szóbeli  

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 
pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni.) 

 

0507: 25%-kal számítjuk be a 7. év végi és a 8. 
osztály félév végi jegyeit (magyar nyelv és 
irodalom, történelem, egy idegen nyelv, 
matematika és egy szabadon választott reál 
tantárgy). Ez a „hozott pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 25 pont) = (év 
végi jegyek + félévi jegyek) x 0,5 

Emellett 75%-ban vesszük figyelembe az 
írásbeli vizsgák eredményét. Ez a „szerzett 
pontszám”. 

A szerzett pontszám (maximum 75 pont) = 
(részképességeket vizsgáló tesztek) x 1 + 
[(magyar nyelv) + (matematika)] x 0,5 

(A részképességeket vizsgáló teszteken 25, a 
központi írásbeli vizsgákon 50-50 pontot lehet 
maximálisan elérni.) 

A rangsorolásnál a hátrányos helyzetű tanulók 
az összes pontszámuk 1,1-szeres értékével 
szerepelhetnek.  
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A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

0507: Levélben a szülőnek és az általános 
iskolának a középfokú iskolákba történő 
jelentkezést megelőzően 2023. február 10-ig. 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0608, 
0507: Levélben a szülőnek és az általános 

iskolának legkésőbb legkésőbb 2023. április 
28-ig szegedi általános iskolákba járó tanulók 
esetében az általános iskolán keresztül. 

A képzés kezdete Várhatóan 2023. szeptember 1. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0608, 
0507: A jelentkezés függvényében: magyar 
nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelvek, 

matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, 
informatika 

 

Emelt óraszámú képzés 0401: Matematika, fizika 

0402: Kémia 

0403: Biológia 

0404: Angol nyelv (emellett magasabb 
óraszám: informatika) 

0405: Spanyol nyelv (emellett magasabb 
óraszám: informatika) 

0406: Magyar nyelv és irodalom, történelem 

0608: Matematika 

0507: Angol nyelv, informatika 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia, kínai, latin, olasz, 

orosz, spanyol 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga a helyi tantervben 

megjelölt vizsgatárgyakból. 
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Kollégiumi elhelyezés A gimnáziumnak saját kollégiuma nincs, a 
diákok elhelyezésére a Szegedi Városi 
Kollégiumban van lehetőség. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. november 21. 

2023. január 30. 

 

Egyéb fontos tudnivalók 0507: Nem szaktárgyi jellegű elbeszélgetés 
van. Az elbeszélgetés ideje és helye: 

2023. január 20. 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. 
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Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és 

Általános Iskola 
OM azonosító száma: 029742 

 
Cím: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. 

Telefonszám: 62/544-350 

E-mail: gimnazium.gyakg@szte.hu 

Honlap: www.gyakg.u-szeged.hu  

Intézményvezető neve: Dr. Dobi János 

Intézményvezető e-mail címe: dobi.janos@szte.hu  

Pályaválasztási felelős neve: Miklósné Lele Anikó 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: miklosne.lele.aniko@szte.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
A képzés 
időtartam
a (tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Speciális matematika tantervű 0001 4 15 

Emelt szintű fizika  0002 4 15 

Műszaki informatika orientált, emelt 

szintű digitális kultúra tantervű 
0003 4 15 

Természettudományos orientált, emelt 

szintű biológia tantervű 
0005 4 30 

Magyar-francia két tanítási nyelvű 0006 5 15 

Humán orientáció, magyar nyelv és 

irodalom-intenzív angol nyelvi képzéssel 
0007 4 15 

Humán orientáció történelem-intenzív 

angol nyelvi képzéssel 
0008 4 15 

Általános tantervű, nyelvi orientált 0009 6 26 

 

  

http://www.gyakg.u-szeged.hu/
mailto:dobi.janos@szte.hu
mailto:miklosne.lele.aniko@szte.hu


Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

105 

 

 

Szükséges iskolai végzettség általános iskola 8. évfolyam 

 (0001, 0002, 0003, 0005, 0006, 0007, 0008) 

általános iskola 6. évfolyam (0009) 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 
27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából 

és magyar nyelvből 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, 
a vizsgák helyszíne, ideje 

Írásban 2022.12.02-ig, 

Helyszín: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. 

Ideje: 2023.01.21.  

 

Szóbeli felvételi vizsga 0001: Matematika 

0002: Fizika 

0003: Informatika 

0005: Biológia és fizika vagy kémia 

0006: Nyelvi kompetenciák 

0007: Magyar nyelv és irodalom 

0008: Történelem 

0009: Angol nyelv és anyanyelvi kompetenciák 

 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

Helye: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. 

 

0001: Matematika 

2023.03.01. 8 óra 

0002: Fizika 
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2023.03.03. 8 óra 

0003: Informatika 

2023.02.28. 8 óra 

0005: Biológia és fizika vagy kémia  

2023.03.09. 8 óra 

0006: Nyelvi kompetenciák 

2023.03.02. 8 óra 

0007: Magyar nyelv és irodalom  

2023.03.07. 8 óra 

0008: Történelem 

2023.03.06. 8 óra 

0009: Angol nyelv és anyanyelvi kompetenciák  

2023.03.08. 8 óra 

 

 

A felvételi döntés alapja 0001: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv 
írásbeli: 50 pont, általános iskolai eredmények: 50 
pont (matematika és fizika 7. év végi és 8. félévi), 
szóbeli: 50 pont. 

0002: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv 
írásbeli: 50 pont, általános iskolai eredmények: 50 

pont (7. osztály év végi és a 8. osztály félévi: 
magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, fizika és egy idegen nyelv), szóbeli: 
50 pont. 

0003: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv 
írásbeli: 50 pont, általános iskolai eredmények: 50 
pont (7. osztály év végi és a 8. osztály félévi: 
matematika, fizika, informatika, egy választott 

idegen nyelv, és egy szabadon választott – nem 
készségtárgy); szóbeli: 50 pont. 

 

0005: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv 
írásbeli: 50 pont, általános iskolai eredmények: 50 
pont (7. osztály év végi és 8. osztály félévi: magyar 
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nyelv és irodalom, matematika, biológia, fizika és 
kémia tantárgyak) szóbeli: 50 pont 

0006: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv 
írásbeli: 50 pont, általános iskolai eredmények: 50 
pont (7. osztály év végi és a 8. félévi: magyar nyelv 

és magyar irodalom jegyek átlaga, történelem, 
matematika, angol nyelv és földrajz) szóbeli 50 
pont. 

0007: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv 
írásbeli: 50 pont, általános iskolai eredmények: 50 
pont (7. osztály év végi és 8. osztály félévi: magyar 
nyelv és irodalom duplázva, történelem, 
matematika, angol nyelv); szóbeli: 50 pont. 

0008: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv 
írásbeli: 50 pont, általános iskolai eredmények: 50 
pont (7. osztály év végi és 8. osztály félévi: magyar 
nyelv és irodalom, történelem duplázva, 
matematika, angol nyelv); szóbeli: 50 pont. 

0009: Matematika írásbeli: 60 pont, magyar nyelv 
írásbeli: 60 pont, általános iskolai eredmények: 40 
pont (5. osztály év végi és a 6. osztály félévi 

magyar nyelv és magyar irodalom, matematika, 
történelem, angol nyelv), szóbeli elbeszélgetés 40 
pont 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, 2023.04.28-ig 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A 11. és 12. évfolyam emelt szintű érettségire 

felkészítő, választható tantárgyai: magyar nyelv és 
irodalom, idegen nyelvek, történelem, 
matematika, fizika, digitális kultúra, biológia, 
kémia, földrajz, ének-zene, rajz, testnevelés. 

Emelt óraszámú képzés Minden osztály illetve csoport jellegének 
megfelelő tantárgyakból. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, olasz, spanyol, francia, orosz, latin 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 
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Kollégiumi elhelyezés Szeged városi kollégiumok 

  

Nyílt nap időpontja 2022. november 9. 16 óra 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

 

 

- 
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Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 
OM azonosító száma: 029744 

 

Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. 

Telefonszám: 62/620-180 

E-mail: deak.ferenc.gimnazium@dfg-szeged.hu  

Honlap: www.dfg-szeged.hu  

Intézményvezető neve: Faragó Klára 

Intézményvezető e-mail címe: farago.klara@dfg-szeged.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Ábrahám Karolina 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: abraham.karolina@dfg-szeged.hu   

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
A képzés 
időtartam
a (tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Magyar-angol két tanítási nyelvű 0001 4 30 

Speciális angol 0002 4 30 

Speciális spanyol 0003 4 15 

Speciális kezdő német 0004 4 30 

Matematika-angol orientáció 0005 4 30 

Természettudományos orientáció 0006 4 15 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 0007 4 15 

Humán és idegen nyelvi orientáció 0008 4 30 

Általános tantervű 0009 4 45 

 

  

http://www.dfg-szeged.hu/
mailto:abraham.karolina@dfg-szeged.hu
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Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Minden tanulmányi területen: egységes köz-
ponti írásbeli (magyar nyelv és matematika) 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

Központilag kiadott jelentkezési lapon. 

Határidő: 2022.12.02. 

Helyszín: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 

Vizsgák ideje: 2023.01.21. 

 

Szóbeli felvételi vizsga 0001: Angol nyelv, általános elbeszélgetés 
magyar nyelven (www.dfg-szeged.hu) 

0002: Angol nyelv, általános elbeszélgetés 

magyar nyelven (www.dfg-szeged.hu) 

0003: Angol nyelv, általános elbeszélgetés 
magyar nyelven (www.dfg-szeged.hu) 

0004: Angol nyelv, általános elbeszélgetés 
magyar nyelven (www.dfg-szeged.hu) 

0005: Szóbeli vizsga nincs 

0006: Beszélgetés a gimnázium honlapján 
előzőleg megadott szempontok alapján (www. 

dfg-szeged.hu)  

0007: Beszélgetés a gimnázium honlapján 
előzőleg megadott szempontok alapján (www. 
dfg-szeged.hu) 

0008: Szóbeli vizsga nincs  
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0009: Szóbeli vizsga nincs 

 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 

Szóbeli: 

1. 0001, 0006: 2023. február 27. 

2. 0002, 0003, 0004 és 0007: 2023. március 06. 

3. Szóbeli pótnap minden tagozatnak: 2023. 
március 9. 

 

A felvételi döntés alapja Hozott pontok: az általános iskola 7. év végi és 
8. félévi eredményei irodalom, magyar nyelv, 
történelem, matematika és idegen nyelv 
tantárgyakból. 

0001, 0002, 0003, 0004, 0006 és 0007: Hozott 
pontok (50 pont) + központi írásbeli (50+50 
pont) + szóbeli vizsga (50 pont) = 200 pont 

0008: Hozott pontok (50 pont) + központi 
írásbeli (magyar 2x50 pont, matematika 50 
pont) = 200 pont 

0005: Hozott pontok (50 pont) + központi 
írásbeli (magyar nyelv 50 pont, matematika 

2x50 pont) = 200 pont 

0009: Hozott pontok (50 pont) + központi 
írásbeli (50+50 pont) = 150 pont 

 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a 
jelentkezőknek: 2023.04.28. 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Megfelelő számú jelentkezés esetén tetszés 
szerinti közismereti tárgyból, valamint a tanul-
mányi terület jellegének megfelelően kötelező: 

0005: Matematika vagy angol nyelv 

0006: Biológia vagy fizika vagy kémia 
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0008: Magyar vagy történelem vagy idegen 
nyelv 

 

Emelt óraszámú képzés 0001: Angol nyelv 

0002: Angol nyelv 

0003: Spanyol nyelv 

0004: Német nyelv 

0005: Matematika, angol nyelv 

0006: Fizika, kémia 

0007: Mozgóképkultúra és médiaismeret 

0008: Magyar, történelem 

 

 

Oktatott idegen nyelvek 0001, 0002, 0005, 0006, 0007, 0009: Első 
idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: 
francia, német, olasz vagy spanyol 

0008: Első idegen nyelv: angol, második 
idegen nyelv: francia vagy német 

0004: Első idegen nyelv: német, második 
idegen nyelv: angol 

0003: Első idegen nyelv: spanyol, második 

idegen nyelv: angol 

 

A felvett diákok a felvételi értesítés után 
nyilatkoznak és rangsort állítanak arról, melyik 
nyelvet szeretnék második idegen nyelvként 
tanulni. A második idegen nyelvi csoportok 
kialakításánál az iskola humánpolitikai 
szempontokat is kénytelen figyelembe venni, 

de az alapelv az, hogy egy adott osztályban az 
oda felvett diákok többsége által megjelölt két 
idegen nyelvet tanítjuk. A csoportlétszám 
aránytalanságának kiküszöbölése időnként 
szükségessé teszi, hogy valaki csak a második 
vagy harmadik helyen megjelölt nyelvet 
tanulja. Ilyen esetekben az iskola jogköre, 
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hogy a tanulókat felvételi eredményeik alapján 
sorolja nyelvi csoportba. 

A méltányossági eljárás során utólagosan 
felvételt nyert tanulók esetében a második 
idegennyelv a már kialakult nyelvi 

csoportlétszámok alapján kerül kijelölésre. 
Nem feltétlenül tudjuk figyelembe venni a 
tanuló által korábban  megjelölt idegennyelvi 
kérést. 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Egyénileg intézendő. Kollégiumi elhelyezésre 

a Szegedi Városi Kollégium intézményeiben 
van lehetőség. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 4. 17 óra 

2023. január 17. 17 óra 

 

Egyéb fontos tudnivalók 0001: Célnyelven oktatott tárgyak: történelem, 
matematika, földrajz, biológia, civilizáció 

közül legalább három tantárgy 

Csoportbontásban oktatott tárgyak: angol 
nyelv és angol társalgás (3 csoportban), 
második idegen nyelv, digitális kultúra és a 
célnyelven oktatott tárgyak. 

Minden osztályban csoportbontásban oktatjuk 
a következő tárgyakat: matematika (9-10. 
évfolyam), magyar nyelv (9. évfolyam), 

digitális kultúra, idegen nyelvek 

0001: regionális beiskolázású 

A szóbeli vizsga témakörei és a felkészülés 
szempontjai megtalálhatók az iskola 
honlapján. 
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Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti 

Szakgimnázium és Technikum 
OM azonosító száma: 029747 

 
Cím: 6720 Szeged, Tömörkény u. 1. 

Telefonszám: 62/547-105 

E-mail: tig@sztig.hu  

Honlap: https://tomorkenyi-szeged.edu.hu/ 

Intézményvezető neve: Dr. Kakuszi Béla Péter 

Intézményvezető e-mail címe: kakuszip@sztig.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Bognár Sándor 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: bognar@sztig.hu 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület 
Kódszá

m 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 
(fő) 

Magyar-német két tanítási nyelvű 0001 5  16 

Magyar-spanyol két tanítási nyelvű 0002 5  16 

Emelt szintű német nyelvi 0003 4 16 

Emelt szintű angol nyelvi 0004 4 16 

Általános tantervű –  

Ének-zenei orientációval 
0005 4 14 

Emelt szintű humán 0006 4 32 

Biológia és környezetvédelmi 

orientációjú általános tantervű 
0007 4 18 

Általános tantervű 0008 4 32 

 

  

mailto:tig@sztig.hu
mailto:kakuszip@sztig.hu
mailto:bognar@sztig.hu


Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

115 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Integrált felkészítés Az SNI és BTM-N tanulókat integráltan 
oktatjuk. 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Egységesen a központi írásbeli felvételi, 
magyar nyelv és matematika tantárgyakból, 
minden tagozatra 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

Központilag kiadott jelentkezési lapon. 

2022.12.02-ig 

Írásbeli vizsga helye:  

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország 
összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol 
előzetes eljárás keretében írásbeli vizsga van. 

A központi írásbeli vizsga ideje: 

2023.01.21. 

 

Szóbeli felvételi vizsga 0001: Elbeszélgetés magyar nyelvtani 
ismeretek + szövegértés + kommunikációs 
készség vizsgálatára az általános iskola magyar 
nyelvtan tananyagára építve a NAT 
előírásainak megfelelően. 

0002: Elbeszélgetés magyar nyelvtani 

ismeretek + szövegértés + kommunikációs 
készség vizsgálatára az általános iskola magyar 
nyelvtan tananyagára építve a NAT 
előírásainak megfelelően. 

0003: Német nyelv 

0004: Angol nyelv 
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0005: Ének-zene 

0007: Biológia, környezetvédelem 

 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

Az iskolában (6720, Szeged, Tömörkény u. 1.)  

2023.03.06-2023.03.07. 

2023.03.13 pótnap (igazoltan hiányzók 
számára): 

az iskola beosztása az értesítés szerinti 
időpontban. 

 

A felvételi döntés alapja Minden tagozaton figyelembe vesszük az 
általános iskolai eredményeket: az 5-8. 
évfolyamokból magyar nyelv, magyar 

irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv tantárgyakból. (a 0006 és a 0008 
tagozatokon 50%-ban, a többi tagozaton 25%-
ban). A 0006 tagozaton a történelmet duplán 
számítjuk. 

Ehhez adódik a központi írásbeli felvételi 
eredménye (50%-ban), valamint a szóbeli 
felvételi eredménye (a 0006 és a 0008 

tagozatok kivételével minden tagozaton 25%-
ban). 

 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Az iskola megküldi a felvételről szóló írásos 
értesítést a tanulónak és az általános iskolának: 
2023. 04. 28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

0001 és 0003: Német nyelv 

0002: Spanyol nyelv 

0004: Angol nyelv 

0006: Magyar nyelv és irodalom, történelem 
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0007: Biológia és plusz tantárgyként a 
környezetvédelem 

Minden tanulmányi területen: 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelvek és egyéb 

tantárgyak a tanulók választása szerint a 11. 
évfolyamtól. 

 

Emelt óraszámú képzés 0001 és 0003: Német nyelv 

0002: Spanyol nyelv 

0004: Angol nyelv 

0005: Ének-zene 

0006: Magyar nyelv és irodalom, történelem 

0007: Biológia 

 

Oktatott idegen nyelvek 0001: Német + angol nyelv 

0002: Spanyol +angol nyelv 

0003: Német + angol nyelv 

0004: Angol + német nyelv 

0005: Olasz + angol nyelv 

0006: Angol + latin nyelv 

0007: Angol + német nyelv 

0008: Angol + olasz vagy spanyol. 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.10.11. 17:00 

és 2023.01.10. 17:00 
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Egyéb fontos tudnivalók A 0008 tagozaton a választható második 
idegen nyelvek esetén a tanulók nyelvi 
csoportokba sorolása a felvételi eredmények 
alapján az iskola jogköre. 

A két tanítási nyelvű osztályokban az első év 

nyelvi előkészítő évfolyam. 

A központi írásbeli felvételin az SNI-s és 
BTM-N-es tanulók esetén figyelembe vesszük 
a szakértői véleményben foglaltakat. 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Ágazat 
Megszerezhető 

alapszakma 
Kód-
szám 

A képzés 
időtarta

ma 
(tanév) 

Felve

hető 
létszá

m 
(fő) 

Képző-és 

iparművészet 

Képző- és 

iparművészeti 

munkatárs 

(művészeti grafikus 

szakmairány) 

0009 4+1 8 

Képző-és 

iparművészet 

Képző- és 

iparművészeti 

munkatárs 

(kerámiaműves 

szakmairány)  

0010 4+1 8 

Képző-és 

iparművészet 

Képző- és 

iparművészeti 

munkatárs (szobrász 

szakmairány) 

0011 4+1 8 

Képző-és 

iparművészet 

Képző- és 

iparművészeti 

munkatárs 

(textilműves 

szakmairány) 

0012 4+1 8 
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Szükséges iskolai végzettség 8. évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Orvos által tanúsított egészségügyi 
alkalmassági vizsga megléte szükséges. 

 

Integrált felkészítés Az SNI és BTM-N tanulókat integráltan 
oktatjuk. 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga A központi írásbeli felvételi magyar nyelv és 
matematika tantárgyakból. 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

Központilag kiadott jelentkezési lapon. 

2022.12.02-ig 

Írásbeli vizsga helye:  

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország 
összes olyan középiskolájában lehetséges, 

ahol előzetes eljárás keretében írásbeli 
vizsga van. 

A központi írásbeli vizsga ideje: 

2023.01.21. 

 

Pályaalkalmassági vizsga Gyakorlati rajz pályaalkalmassági vizsga: 

Három szabadkézi rajz feladat fekete 
grafittal:  

csendélet (75 perc)  

fejrajz élő modell után (40 perc) 

ruhás emberi alak élő modell után (40 perc) 
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Hozott otthoni munkák bemutatása (8-10 
alkotás) rövid szóbeli elbeszélgetés 
keretében. 

 

Pályaalkalmassági vizsga 

tervezett helye és ideje 

Alkalmassági vizsgák időpontjai: 

Az iskolában (6720, Szeged, Tömörkény u. 
1.)  

2023.03.06-2023.03.07. 

2023.03.13 pótnap (igazoltan hiányzók 
számára): 

az iskola beosztása az értesítés szerinti 
időpontban. 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja A pályaalkalmassági vizsgán megfelelt 
tanulók esetén az általános iskolai 
eredmények (50 %-ban): 5-8. osztályokból 
magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv tantárgyakból. 
Ehhez adódik a központi írásbeli felvételi 

eredménye (50%-ban). 

 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Az iskola megküldi a felvételről szóló írásos 
értesítést a tanulónak és az általános 
iskolának: 2023. 04. 28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

A tanulók választása szerint. 

 

 

Emelt óraszámú képzés Művészeti tantárgyakból. 
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Oktatott idegen nyelv Angol 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9.-12 évfolyam: komplex 

természettudomány tantárgy 

 

A tanulmányokat záró vizsga 12. év végén: érettségi vizsga 

13. év végén: szakképesítő vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.10.11. 17:00 

és 2023.01.10. 17:00 

 

Egyéb fontos tudnivalók A képző- és iparművészeti 

szakgimnáziumban a szakmákat párhuzamos 
képzés szerint tanítjuk. 

A központi írásbeli felvételin az SNI-s és 
BTM-N-es tanulók esetén figyelembe 
vesszük a szakértői véleményben foglaltakat. 

 

 

  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

122 

 

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános 

Iskola  
OM azonosító száma: 200909 

 

Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. 

Telefonszám: 62/547-062 

E-mail: eotvos@ejg-szeged.edu.hu  

Honlap: www.ejg-szeged.edu.hu  

Intézményvezető neve: Dr. Gera Tibor 

Intézményvezető e-mail címe: gera@ejg-szeged.edu.hu  

Pályaválasztási felelős neve: Farkas Zoltán 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: farkas@ejg-szeged.edu.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Angol nyelv tagozat 0001 4 17 

Angol nyelv tagozat kínai nyelv 

orientációval (Új!) 
0002 4 17 

Média-informatika tagozat 0003 4 17 

Biológia tagozat 0004 4 17 

Általános tantervű fakultációs 

tagozat 
0005 4 68 

 

  

mailto:eotvos@ejg-szeged.edu.hu
http://www.ejg-szeged.edu.hu/
mailto:gera@ejg-szeged.edu.hu
mailto:farkas@ejg-szeged.edu.hu
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Szükséges iskolai 
végzettség 

8 évfolyamos általános iskola 

 

Alkalmassági 
követelmény 

Nincs 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

 

Írásban, a hivatalos jelentkezési lapon 2023.02.22-
ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és 
matematikából valamennyi tanulmányi terület 
esetén. 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, 
határideje, a vizsgák 
helyszíne, ideje 

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést a 
központilag kiadott jelentkezési lapon kell 
benyújtani.  

 

Jelentkezési határidő: 2022.12.02 

 

Szóbeli felvételi vizsga 0001 Angol nyelv tagozat: angol nyelv 

0002 Angol nyelv tagozat kínai nyelv 
orientációval: angol nyelv 

0003 Média-informatika tagozat: informatika 

0003 Biológia tagozat: biológia 

0004 Általános tantervű fakultációs tagozat:  
felvételi elbeszélgetés (nincs vizsgatárgy) 

 

A szóbeli felvételi vizsgák követelményei a 

honlapunkon megtalálhatóak. 
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A szóbeli felvételi 
vizsgák tervezett helye és 
ideje 

A felvételi elbeszélgetés helye: 

Szeged, Csongor tér 1. 

 

Ideje: 2023. február 28. (kedd) 14:00 óra 

2023. március 8. (szerda) 14:00 óra 

2023. március 14. (kedd) 14:00 óra 

A vizsgabeosztásról az intézmény honlapján és e-
mailben tájékoztatjuk a tanulókat a jelentkezési 
lapok beérkezését követően, 2023.02.24-ig. 

 

A felvételi döntés alapja A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám 

összesen valamennyi tagozaton 200 pont.  

 

A közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és 
matematikából együttesen 100 pont szerezhető.  

 

A szóbeli felvételi vizsgán, felvételi 

elbeszélgetésen szerezhető legmagasabb pontszám 
50 pont. Ha a szóbeli felvételi vizsgát a járványügyi 
helyzetre tekintettel nem lehet megtartani, a tanuló 
felvételi összpontszámát a szóbeli pontszám nélkül, 
a hozott pontok duplázásával állapítjuk meg. 

 

A legmagasabb hozott pontszám 50 pont. A hozott 
pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 

8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe a 
választott tagozatnak megfelelő öt tantárgyból, 
melyek tagozatonként a következők: 

0001 Angol nyelv tagozat: magyar nyelv, irodalom, 
angol nyelv, történelem, matematika  

0002 Angol nyelv tagozat kínai nyelv 
orientációval: magyar nyelv, irodalom, angol 
nyelv, történelem, matematika  

0003 Média-informatika tagozat: magyar nyelv, 

irodalom, történelem, matematika, informatika  
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0004 Biológia tagozat: magyar nyelv, irodalom, 
angol nyelv, kémia, biológia  

0005 Általános tantervű fakultációs tagozat: 
magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, 
matematika  

Tantárgyi mentesítések esetén a vizsgarészre kapott 
pontszámot, illetve a hozott pontszámot a központi 
írásbeli felvételi pontszámszámítás szabályainak 
alkalmazásával határozzuk meg. 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Az iskola 2023.04.28-ig levélben megküldi a 
felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek és az 
általános iskolának. A felvételt nyert jelentkezők 
oktatási azonosítóját az intézmény honlapján is 

nyilvánosságra hozzuk. 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

Emelt szintű érettségire 
való felkészítés 

Az emelt óraszámú tantárgyakból emelt szintű 
érettségire való felkészítés folyik a 9-12. 
évfolyamon. Valamennyi osztályban, minden, az 
iskolában tanult tantárgyból választható emelt 
szintű érettségire való felkészítés 11-12. 
évfolyamon, amelyet további két választott 

tantárgyból biztosítunk. 

 

Emelt óraszámú képzés 0001 Angol nyelv tagozat:  
angol nyelv 

0002 Angol nyelv tagozat kínai nyelv 
orientációval: angol nyelv, 11-12. 
évfolyamon kínai nyelv (választható) 

0003 Média-informatika tagozat:  

digitális kultúra, mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

0004 Biológia tagozat:  
biológia 

0005 Általános tantervű fakultációs tagozat: 
vizuális kultúra (vizuális kultúra fakultáción) 
ének-zene (ének-zene fakultáción) 
közgazdasági és pénzügyi alapismeretek 
(vállalkozói ismeretek fakultáción) 
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Valamennyi tagozaton: a 11–12. évfolyamon 

további kettő, emelt szintű érettségire felkészítő 
tantárgy választható. 

 

Oktatott idegen nyelvek Első idegen nyelv: angol 

Második idegen nyelv (kötelező választani): 

angol, német, olasz, francia, szerb vagy kínai (a 
kínai nyelvet angol nyelven oktatjuk) 

Harmadik idegen nyelvként választható: szerb 

 

A tanulmányokat záró 
vizsga 

Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium tagintézményeiben 

 

Nyílt napok időpontja 2022. október 18. (kedd) 
2023. január 31. (kedd) 

A programokra az iskola honlapján lehet 

regisztrálni. 

 

Egyéb fontos tudnivalók A választott idegen nyelvet valamennyi 

tanulónak fel kell tüntetnie a jelentkezési lap 

megjegyzés rovatában. Választás hiányában a 
tanulót az iskola osztja be idegen nyelvi csoportba, 
a beosztás nem változtatható.  

Az általános tantervű fakultációs tagozatra 
jelentkezők a választott fakultációt – vizuális 

kultúra, ének-zene vagy vállalkozói ismeretek – 
feltüntethetik a jelentkezési lap megjegyzés 

rovatában. 

A felvételi vizsga, felvételi elbeszélgetés kért 

időpontja feltüntethető a jelentkezési lap 
megjegyzés rovatában. A jelentkezőket az 
intézmény honlapján közzétett hirdetményben és e-
mailben tájékoztatjuk a vizsgabeosztásról. 
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Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 029752 

 
Cím: 6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14. 

Telefonszám: 62/549-090 

E-mail: iskola@szeged.piarista.hu 

Honlap: www.szepi.hu  

Intézményvezető neve: Jusztinné Nedelkovics Aliz 

Intézményvezető e-mail címe: iskola@szeged.piarista.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Zsova Tamás 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: zsova.tamas@szeged.piarista.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

6 évfolyamos, koedukált, természet-

tudományos orientációjú képzés 
0001 6 28 

4 évfolyamos, koedukált, sport-

tehetséggondozó képzés 
0002 4 32 

4 évfolyamos, koedukált, emelt 

óraszámú angol nyelvi képzés 
0003 4 12 

4 évfolyamos, koedukált, általános 

képzés 
0004 4 20 

 

  

http://www.szepi.hu/
mailto:zsova.tamas@szeged.piarista.hu
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Szükséges iskolai végzettség 0001: általános iskola 6. évfolyam 

0002-0004: általános iskola 8. évfolyam 

 

Alkalmassági követelmények 0002: alkalmassági gyakorlati vizsga: 

30 m-es futás szabályos térdelőrajttal,  

1000 m futás,  

helyből távolugrás,  

kislabdahajítás,  

tornagyakorlat: mérlegállás, gurulóátfordulás 
előre, hátra, tarkóállás,  

szlalom labdavezetés,  

kötél- vagy rúdmászás 

 

Integrált felkészítés 0001-0004: SNI, BTMN-szakértői vélemény 
alapján 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) EMMI rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga 0001, 0002, 0003, 0004: Központilag kiadott 

egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal 
megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből 
és matematikából. 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, 
a vizsgák helyszíne, ideje 

Jelentkezési határidő az írásbeli vizsgára: 
2022.12.2-ig levélben vagy személyesen a 
központi jelentkezési lapon. 

Dugonics András Piarista Gimnázium tanter-

mei 

0001- 0004: Írásbeli vizsga ideje: 2023.01.21. 
10.00 óra 

 

Szóbeli felvételi vizsga 0001: A szóbeli vizsga: 35 pont 
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Logikai, asszociációs képesség mérése 
játékos feladatokon keresztül: 10  pont 

Megjelenés, köszönés, kommunikációs 
készség, értékrend: 10 pont 

Szövegértés: 10 pont 

A szegedi piarista iskoláról való 
tájékozottság: 5 pont 

 

0002: A szóbeli felvételi külön felkészülést 
nem igényel, az általános sportműveltséget 
méri. A kommunikációért adható: 10 pont                                        

A felvételi témakörei:  

Versenyeredmények 

Rendszeres sportolás 

Sport és tanulás kapcsolata 

Kommunikációs képesség 

Motiváció 

 

0003: Az angol nyelvű szóbeli felvételi: 40 

pont 

1. Rövid nyelvtani feladat megoldása 

2.Társalgás az alább feltüntetett 
témakörökben (A spontán beszédet többre 
értékeljük a betanult mondatoknál!)   

3. Képi stimulus alapján kezdeményezett 
beszélgetés  

Szókincs    8 pont 

Nyelvhelyesség   8 pont 

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés 8 pont 

Szövegértés   8 pont 

Kommunikációs cél elérése  8 pont 
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0004: A szóbeli vizsga: 32 pont 

-motivációs levél: 5 pont  

(Írj magadról, ki vagy, mi jellemez; honnan 
hallottál iskolánkról; miért lenne jó, ha 
iskolánk diákja lennél.) 

-megjelenés, köszönés, kommunikációs 
készség, értékrend: 5 pont 

-szövegértés: 10 pont 

    a szöveg hangos felolvasása  

    a szöveg tartalmának rövid összefoglalása  

    a szöveg főbb mondatainak kiemelése 

    a szövegben található logikai 
összefüggések felismerése 

-szabadidős tevékenység 
(olvasmányélmények, színház, mozi, hobbi, 
művészeti- és sporttevékenység): 5 pont 

-a szegedi piarista iskoláról való 
tájékozottság: 3 pont 

-jövőkép (hogyan szeretnél itt tanulni, 
elköteleződésed, mi szeretnél lenni, mit teszel 
érte, hogyan építesz ki kapcsolatokat, 

közösséghez tartozásod): 4 pont 

 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

Dugonics András Piarista Gimnázium 

0001, 0002, 0003, 0004: 

2023. 02. 28. 15.00 

2023. 03. 3. 15.00 

2023. 03. 4. 9.00 

2023. 03. 7. 15.00 

2023. 03. 10. 15.00 

 

0002: Az alkalmassági gyakorlati vizsga 
ugyanezeken a napokon, a Gimnázium 
tornatermében lesznek. 
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A felvételi döntés alapja 0001: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett 
pontok összegét és ez alapján sorba rendezzük 
a jelentkezőket. 

Hozott pontok: 6. osztály félévi jegyei: magyar 

nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, 
matematika, természetismeret, egy idegen 
nyelv 5 x 5 = 25 pont, ez az összpontszám 
16 %-a. 

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 
szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 62 
%-a. 

Teljes pontszám: 125 pont 

Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 35 
pontot, ez az összpontszám 22 %-a. 

Összpontszám: 160 pont 

2. Pontazonosság esetén a jogszabályban 
meghatározottak után azt a diákot részesítjük 
előnyben, akinek valamely testvére 
gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 
testvére, vagy valamely szülője iskolánk 

tanulója volt. 

3. Amennyiben a pontazonosság 
továbbra is fennáll, azt a tanulót rangsoroljuk 
előbbre, akinek a matematika írásbeli 
eredménye jobb pontszámot mutat. 

 

0002: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett 
pontok összegét és ez alapján sorba rendezzük 

a jelentkezőket. 

Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar 
nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, 
matematika, testnevelés, egy idegen nyelv 5 x 
5 = 25 pont, ez az összpontszám 19 %-a. 

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 
szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 74 
%-a.  

Teljes pontszám: 125 pont. 
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Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 10 
pontot, ez az összpontszám 7 %-a. 

Összpontszám: 135 pont 

2. Csak azt a tanulót vesszük fel, aki az 
alkalmassági vizsgát sikerrel teljesíti.  

3. Pontazonosság esetén a jogszabályban 
meghatározottak után azt a diákot részesítjük 
előnyben, akinek valamely testvére 
gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 
testvére, vagy valamely szülője iskolánk 
tanulója volt. 

 

0003: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett 

pontok összegét és ez alapján sorba rendezzük 
a jelentkezőket. 

Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar 
nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, 
matematika, biológia, angol nyelv 5 x 5 = 25 
pont, ez az összpontszám 15 %-a. 

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 
szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 61 

%-a, a szóbeli vizsgán szerzett pont: 40 pont, 
ez az összpontszám 24 %-a. 

Teljes pontszám: 125 pont 

Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 40 
pontot, ez az összpontszám 24 %-a. 

Összpontszám: 165 pont 

2. Pontazonosság esetén a jogszabályban 
meghatározottak után azt a diákot részesítjük 

előnyben, akinek valamely testvére 
gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 
testvére, vagy valamely szülője iskolánk 
tanulója volt. 

0004: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett 
pontok összegét és ez alapján sorba rendezzük 
a jelentkezőket. 

Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar 
nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, 
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matematika, biológia, egy idegen nyelv 5 x 5 
= 25 pont, ez az összpontszám 16 %-a. 

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 
szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 64 
%-a. 

Teljes pontszám: 125 pont 

Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 32 
pontot, ez az összpontszám 20 %-a. 

Összpontszám: 157 pont 

2. Pontazonosság esetén a jogszabályban 
meghatározottak után azt a diákot részesítjük 
előnyben, akinek valamely testvére 
gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 

testvére, vagy valamely szülője iskolánk 
tanulója volt.nem játszik szerepet. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Írásbeli eredményről: 2023.02. 10. 

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2023. 03. 17. 

Végleges felvételi jegyzék: 2023. 04. 13. 

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a 
jelentkezőknek: 2023. 04. 28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

0001, 0002, 0003, 0004: Emelt szintű 
érettségire felkészítés magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, vizuális kultúra, 
ének, informatika, testnevelés és idegen nyelv 

tantárgyakból. 

 

Emelt óraszámú képzés 0001: első idegen nyelv, 
természettudományos tárgyak, történelem 

0003: angol nyelv 

0004: természettudományos tárgyak vagy 
történelem 
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Oktatott idegen nyelvek 0001, 0002, 0003, 0004: angol, német, francia, 
latin, olasz, spanyol 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Csak a Piarista Gimnáziumba jelentkező lá-
nyoknak és fiúknak biztosítunk elhelyezést is-
kolánk kollégiumában. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. november 15. 17.00,  

2023. február 7. 17.00 

 

Egyéb fontos tudnivalók Valamennyi képzési területünkön fenntartjuk 
a jogot, hogy megfelelő, a bejutáshoz elegendő 
tanulmányi és felvételi eredmény ellenére is 
elutasítjuk azt a diákot, akiről a felvételi 
bizottság úgy dönt, hogy maga a felvételiző 
diák és/vagy annak családja nem nyitott 
iskolánk alapértékeire. Ennek jelei a szóbeli 
felvételi közben zajló beszélgetésből derül ki: 

valaki Istentagadó, nem elkötelezett a piarista 
értékekre, nem közösségi ember, nem 
igyekszik az élet minden területén a fejlődésre, 
igényességre. 

Diákjaink heti két órában, az órarendbe 
illesztve katolikus hittant tanulnak. A 
református vallású tanulóknak lehetőségük 
van abban az órakeretben református hittant 

tanulni. 

Iskolánk valamennyi képzési területén vállalja 
a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű tanulók felvételét, akik 
különleges bánásmódot igénylő tanulók, akik a 
szakértői bizottság véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (hallásfogyatékos) 
fogyatékosok, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. 
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Valamint valamennyi képzési területén 
vállalja a szakértői bizottság véleménye 
alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók felvételét. 

Iskolánkban alkalmazott eljárások: 

Hozott pontok esetében: 

Ha tanulónak a 6. vagy 8. félévi 
bizonyítványában, felmentés miatt, hiányzik 
valamelyik elvárt tantárgy osztályzata, például 
nincs osztályzata matematikából vagy idegen 
nyelvből, a matematika osztályzat helyett a 
magyar nyelv és irodalom eredményét 
számítjuk, idegen nyelv osztályzata helyett a 

matematika eredményét számítjuk. 

Szerzett pontok esetében:  

Ha a tanulónak nincs központi felvételi 
eredménye matematikából vagy magyarból, a 
másik, megírt felvételi tárgy 
vizsgaeredményét duplázzuk meg. 
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Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 040365 

 
Cím: 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76. 

Telefonszám: 62/420-248 

E-mail: titkarsag@karolinaiskola.hu  

Honlap: www.karolinaiskola.hu  

Intézményvezető neve: Mezeyné Szatmári Tímea  

Intézményvezető e-mail címe: mezeyne.szatmari.timea@karolinaiskola.hu   

Pályaválasztási felelős neve: Horváthné Hodács Zsuzsanna 

Pályaválasztási felelős e-mail 
címe: 

hodacszs@karolinaiskola.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Nyolc évfolyamos 

gimnáziumi képzés (emelt 

szintű angol/német – 

emelt óraszámú 

matematika)  

0001 8 35 

Négy évfolyamos 

gimnáziumi képzés (emelt 

szintű angol /német, 

matematika profillal) 

0002 4 20 

Négy évfolyamos 

gimnáziumi képzés (emelt 

szintű angol/ német 

humán profillal) 

0003 4 15 

 

  

http://www.karolinaiskola.hu/
mailto:mezeyne.szatmari.timea@karolinaiskola.hu
mailto:hodacszs@karolinaiskola.hu
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Szükséges iskolai végzettség 0001: Általános iskola 4. évfolyam 
elvégzése 

0002: Általános iskola 8. évfolyam 
elvégzése 

0003: Általános iskola 8. évfolyam 
elvégzése 

 

Alkalmassági követelmény Nincs 

 

Integrált felkészítés SNI-s, ill. BTMN-es tanulók képzése az 
alapító okiratban meghatározott mértékben 
integráltan folyik. 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott 
jelentkezési lapon az iskola honlapján 
található motivációs lappal és lehetőség 
szerint plébánosi/hitoktatói/lelkészi 
ajánlással együtt   
2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga 0001, 0002, 0003: Központi magyar nyelv 
és matematika 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott 
jelentkezési lapon 2022.12.2-ig 

Karolina Gimnázium 

6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76. 

2023.01.21. 

 

Szóbeli felvételi vizsga 0002, 0003: Motivációs háttér és 
szövegértési kompetencia felmérése egy 
rövid szépirodalmi szöveg alapján és 
motivációs. A részletes követelmények az 
iskola honlapján olvashatóak. 
www.karolinaiskola.hu  

http://www.karolinaiskola.hu/
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A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

2023. február 28., március 4., március 7. 

Helyszín: Szeged, Szentháromság u. 70-76. 

 

A felvételi döntés alapja 0001: Az írásbeli felvételi vizsga 
eredménye (50%), a tanulmányi eredmény 

(magyar nyelv és irodalom, matematika, 
környezet, idegen nyelv 4. évfolyam félévi 
eredmény) (50%). 

0002, 0003: A tanulmányi eredmény 
(magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv, természetismeret 
vagy biológia vagy földrajz vagy fizika 
vagy kémia 5., 6., 7. évfolyam év végi, 8. 

évfolyam félévi eredmény) (25 %), szóbeli 
vizsga eredménye (25%) és az írásbeli 
felvételi vizsga eredménye (50%) 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A felvételi jegyzékről információt kaphatnak 
iskolánk titkárságán, valamint az iskola 
honlapján 2023.március 17-től. A felvételről 
a jogszabályokban rögzítettek szerint 2023. 

04. 28-ig értesítést kapnak a jelentkezők. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

0001, 0002, 0003: A jelentkezők számától 
függően bármely oktatott tantárgyból. 

 

Emelt óraszámú képzés 0001, 0002: Idegen nyelvek, matematika. 

Emellett 11. évfolyamtól egyéni tanulmányi 
utak keretében emelt szintű érettségi 
előkészítőt választhatnak a diákok biológia, 
kémia, fizika, történelem, magyar irodalom 
és nyelvtan, informatika és második idegen 
nyelv tantárgyakból. 
0003: Idegen nyelvek,  magyar nyelv és 
irodalom, történelem. Emellett 11. 
évfolyamtól egyéni tanulmányi utak 

keretében emelt szintű érettségi előkészítőt 
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választhatnak a diákok biológia, kémia, 
fizika, történelem, magyar irodalom és 
nyelvtan, informatika és második idegen 
nyelv tantárgyakból. 

Oktatott idegen nyelvek 1. nyelv: angol/német 

2. nyelv: angol/német/francia/olasz 

3. nyelv: latin 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Saját kollégiumunkban tudunk elhelyezést 
biztosítani. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. november 17. csütörtök  

 

Egyéb fontos tudnivalók Mindhárom tanulmányi területre való 
jelentkezés esetén személyes beszélgetés 
keretében tájékozódunk a jelentkezők 
motivációs és vallási hátteréről. 

Időpont: 2023. február 28., március 4., 

március 7. 

Helyszín: Szeged, Szentháromság u. 70-76.) 

Az iskola fenntartója: a Boldogasszony 
Iskolanővérek szerzetesrend. 

Célunk tanulóink teljes, harmonikus 
személyiséggé válását elősegíteni, ezért az 
oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk 
szabadidős, közösségépítő, 
személyiségfejlesztő programok 

szervezésére, a személyiségközpontú 
nevelésre. 
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Szegedi SZC Csonka János Technikum  
OM azonosító száma: 203052/012 

Technikai azonosító: 520367 

 
Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. 

Telefonszám: 62/547-122 

E-mail: csonka@csonka-szeged.edu.hu 

Honlap: www.csonka-szeged.edu.hu 

Igazgató neve: Tóthné Biró Zsuzsanna 

Igazgató e-mail címe: tbzs@csonka-szeged.edu.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Meszlényi János szakmai 
igazgatóhelyettes  

Pályaválasztási felelős e-mail címe: meszlenyijanos.igh@gmail.com  

TECHNIKUM 

Ágazat Szakma 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 
(fő) 

Specilizált gép- és 

járműgyártás 

Gépjármű-

mechatronikai 

technikus 

1201 5 64 

Rendészet és 

közszolgálat 

Közszolgálati 

technikus 
1202 5 64 

 

Szükséges iskolai végzettség: 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény: 

Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt 
foglalkozásegészségügyi alkalmasság és 
pályaalkalmassági vizsgálat 

 

Integrált felkészítés: 
Van 

 

mailto:csonka@csonka-szeged.edu.hu
http://www.csonka-szeged.edu.hu/
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A jelentkezés módja és 
határideje: 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje: 

 

- 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga: Nincs 

 

A felvételi döntés alapja: A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam 

félévi eredményeinek összege a magyar nyelv 
és irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a 
matematika tantárgyakból. Az ötödik tantárgy: 
a Specializált gép- és járműgyártás ágazatba 

felvételizőknek a technika, vagy rajz 
tantárgyak osztályzatai. Rendészet és 
közszolgálat ágazatba felvételizőknek a 

testnevelés. Felvételi elbeszélgetés a 

Rendészet és közszolgálat ágazatba 
felvételizőknek 2023. február 27., 28. és 
március 1., külön beosztás szerint. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje: 

Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az 
iskolában és interneten.  

Határideje: 2023. 03.17. 

A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. 

évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, 
ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. 
Határideje: 2023. 04. 28. 

A nappali tagozatra történő felvétel a 
beiratkozással véglegesül, ennek időpontja: 
2023. 06.21-23. 

 

A képzés kezdete: 2023. 09. 01. 
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Emelt szintű érettségire való 
felkészítés: 

A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a 
matematika, az idegen nyelv és a szakmai 
alapismeretek tantárgyakból létszámtól 
függően évfolyamonként, minimum 12 fő 

esetén. 

 

Emelt óraszámú képzés: 
Nincs 

 

Oktatott idegen nyelv: Angol vagy német, szervezett szintfelmérő 
eredményei alapján, differenciált csoportok-
ban. 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak: 

9. évfolyam: komplex természettudományos 

tárgy 

10-11. évfolyam: 

1201: fizika 

1202: biológia 

A tanulmányokat záró vizsga: Szakmai és érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés: Van 

 

Nyílt napok időpontjai: 2022.11.10. Nyitott kapu 

2022.12.08. Nyitott műhely 

2023. 01.11. Nyitott kapu 

2023.03.09. Nyitott műhely 

  

Egyéb fontos tudnivalók: Felvételi elbeszélgetés a Rendészet és 
közszolgálat ágazatba felvételizőknek 2023. 

február 27., 28. és március 1. külön beosztás 
szerint.  

A technikusi képzésben résztvevő tanulók Béri 
Balogh Ádám ösztöndíjban részesülhetnek. 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Szakma 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Specilizált gép- és 

járműgyártás 

Járműfényező,  

Karosszérialakatos 

és Gépjármű 

mechtronikus 

1203 3 48 

Rendészet és közszolgálat Rendészeti őr 1204 3 16 

Orientációs osztály 1205 1 16 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt 
foglalkozásegészségügyi alkalmasság és 
pályaalkalmassági vizsgálat 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

A felvételi döntés alapja A 7. évfolyam tanév végi és 8. évfolyam félévi 
tantárgyi osztályzatok magyar nyelv és 

irodalom, idegen nyelv, matematika, 
történelem, fizika, informatika tantárgyakból. 
A hetedik tantárgy a Rendészet és 
közszolgálat ágazatba felvételizőknek a 
testnevelés, a Specializált gép- és 

járműgyártás ágazatba felvételizőknek 
technika vagy rajz. 

A Rendészet és közszolgálat ágazatba 

felvételizőknek felvételi elbeszélgetés a 2023. 
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február 27., 28. és március 1. külön beosztás 
szerint. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az 
iskolában és interneten.  

Határideje: 2023. 03.17. 

A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. 
évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, 
ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. 
Határideje: 2023. 04. 28. 

A nappali tagozatra történő felvétel a 
beiratkozással véglegesül, ennek időpontja: 
2023. 06.21-23. 

 

A képzés kezdete 2023. 09. 01. 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

 

Kollégiumi elhelyezés Van 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.10. Nyitott kapu 

2022.12.08. Nyitott műhely 

2023. 01.11. Nyitott kapu 

2023.03.09. Nyitott műhely 

  

Egyéb fontos tudnivalók Felvételi elbeszélgetés Rendészet és 
közszolgálat ágazatba felvételizőknek 2023. 

február 27., 28. és március 1. külön beosztás 
szerint. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakma Képzési forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Specilizált gép- és 

járműgyártás 

Gépjármű-

mechatronikai 

technikus 

Nappali  2 32 

 Specilizált gép- és 

járműgyártás 

Gépjármű-

mechatronikai 

technikus 

Felnőttek 
szakmai 

oktatása 
2 32 

Specilizált gép- és 

járműgyártás 

Alternatív 

járműhajtási 

technikus 

Nappali  3 32 

Specilizált gép- és 

járműgyártás 

Alternatív 

járműhajtási 

technikus 

Felnőttek 
szakmai 
oktatása 

2* 32 

  

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

 

Orvosi vizsgálattal igazolt 
foglalkozásegészségügyi alkalmasság és 
pályaalkalmassági vizsgálat 

 

Integrált felkészítés 

 

Van 

A jelentkezés módja és 
határideje 

2023. áprilisától az iskola honlapjáról letölt-
hető jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, 
majd júniusban a bizonyítvány(ok) 
fénymásolatának leadásával. 

 

A felvételi döntés alapja A szükséges előtanulmányok megléte és a je-
lentkezés sorrendje. 
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A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Személyesen a jelentkezéskor. 

 

A képzés kezdete 2023. 09. 01. 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német nyelv 

 

Kollégiumi elhelyezés Van 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.12.08. Nyitott műhely 

2023.03.09. Nyitott műhely 

 

Egyéb fontos tudnivalók *Autószerelő, autóelektronikai műszerész 
végeztteséggel rendelkezők részére előzetes 
tudás beszámításával 2 éves a képzés. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek 10. osztályt végzetteknek: 

Ágazat Szakma 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Specilizált gép- és 

járműgyártás 

Gépjármű 

mechtronikus 

Felnőttek 
szakmai 
oktatása 

2 32 

Specilizált gép- és 

járműgyártás 
Járműfényező  

Felnőttek 
szakmai 

oktatása 
1,5 16 

Specilizált gép- és 

járműgyártás 

Karosszérialakato

s 

Felnőttek 
szakmai 
oktatása 

1,5 16 
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Szükséges iskolai végzettség 10 osztály 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

 

orvosi vizsgálattal igazolt 
foglalkozásegészségügyi alkalmasság és 
pályaalkalmassági vizsgálat 

 

Integrált felkészítés 

 

Van. 

A jelentkezés módja és 
határideje 

2023. áprilisától az iskola honlapjáról letölt-
hető jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, 
majd júniusban a bizonyítvány(ok) leadásával. 

 

A felvételi döntés alapja A szükséges előtanulmányok megléte és a je-
lentkezés sorrendje. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Személyesen a jelentkezéskor. 

 

A képzés kezdete 2023. 09. 01. 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német nyelv 

 

Kollégiumi elhelyezés Van 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.12.08. Nyitott műhely 

2023.03.09. Nyitott műhely 
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Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum 
OM azonosító: 203052/004 

Technikai azonosító: 520361 

 
Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. 

Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 

E-mail: igazgato@derimiksa.hu 

Honlap: www.derimiksa.hu 

Igazgató neve: Kurusa József  

Igazgató e-mail címe: igazgato@derimiksa.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Mitykó Csaba 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: mitykocs@derimiksa.hu 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Szakma 

Tanulmány
i terület 

kódja 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 

(fő) 

Gépészet 

Gépész technikus (CAD- 

CAM szakmairány), 

Gépgyártás-technológiai 

technikus 

0401 5 16 

Gépészet 

Okleveles Gépész 

technikus (CAD-CAM 

szakmairány), 

Okleveles Gépgyártás-

technológiai technikus 

0402 5 32 

Specializált 

gép- és 

járműgyártás 

Mechatronikai technikus, 

Ipari szerviztechnikus 
0403 5 16 

Elektronika és 

elektrotechnika 

Automatikai technikus 

(Autóipar vagy 

Gyártástechnika 

szakmairány) 

Elektronikai technikus, 

0404 5 32 
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Ipari informatikai 

technikus 

Elektronika és 

elektrotechnika 

Okleveles Elektronikai 

technikus, 

Okleveles Ipari 

informatikai technikus 

0405 5 32 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Központi írásbeli felvételi vizsga magyar 

nyelvből és matematikából. 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2022.12.02-ig. 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja A felvételi rangsor kialakítása az általános 
iskolai tanulmányi eredmény és a központi 
írásbeli vizsga eredményei alapján történik. 
Maximálisan 120 pontot lehet elérni az 
alábbiak szerint: 
a) A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi 
irodalom, magyar nyelv, történelem, 
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matematika, fizika és idegen nyelv tantárgyak 
osztályzatainak összege – maximum 60 pont. 
b) Matematika és magyar írásbeli eredmény – 
az 50-50 ponthoz arányosítva maximálisan 30 
-30 pont. 

A sajátos nevelési igényű, valamint a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók időhosszabbítást, 
helyesírás alóli mentességet kérhetnek. Ennek 
igénybevételéhez az iskolánkhoz el kell 
juttatniuk az érvényes szakértői javaslatot. A 
matematika tantárgyból mentességgel 
rendelkező diákok felvételét nem támogatjuk. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az értesítés a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak lesz megküldve postai levélben, 
2023.04.28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023.09. 01. 

 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, angol 

nyelv, német nyelv, történelem, fizika, infor-
matika, szakmai tárgyak 

Emelt óraszámú képzés 

 

Matematika 

 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német nyelv  

 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 

tantárgy, 

10 - 11. évfolyam: fizika 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga 

  

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégiumban 
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Nyílt napok időpontjai 2022. szeptember 29. csütörtök 15.00 óra 

2022. október 20. csütörtök 15.00 óra 

2022. november 10. csütörtök 15.00 óra 

2022. november 30. csütörtök 15.00 óra 

 

Egyéb fontos tudnivalók Matematikából emelt óraszámban, 
csoportontásban történik az oktatás. 
Diákjaink az okleveles technikus bizonyítvány 
birtokában folytathatják tanulmányaikat 
szakirányú felsőfokú oktatási intézményekben, 
ahol a megszerzett szakmai végzettség előnyt 
jelent (kredit transzfer). 
A nem okleveles technikus osztályokban 

második idegen nyelv tanulására van 
lehetőség. 
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Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium 
OM azonosító száma: 203052/014 

Technikai azonosító: 520368 

 
Cím: 6724 Szeged, Mars tér 14. 

Telefonszám: 62/558-750 

E-mail: igazgato.szszc.gd@gmail.com 

Honlap: www.gdszeged.hu 

Igazgató neve: Blatt-Bogdány Csilla Petra 

Igazgató e-mail címe: blattbogdanycsilla.gd@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve: Számfira-Nagy Zita 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: szamfiranagyzita.gd@gmail.com 

 

TECHNIKUM  

Ágazat Szakma 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Informatika és 

távközlés 

Informatikai rendszer- 

és alkalmazás-

üzemeltető technikus 

Infokommunikációs 

hálózatépítő és -

üzemeltető technikus 

1401 5 80 

Környezetvédele

m és vízügy 

Környezetvédelmi 

technikus 

Vízügyi technikus 

1402 5 32 

Közlekedés és 

szállítmányozás 

Logisztikai technikus 

Postai üzleti ügyintéző 
1403 5 32 

Oktatás 
Oktatási 

szakasszisztens 
1404 5 32 

Oktatás** 
Oktatási 

szakasszisztens 
1405** 5 32 

http://www.gdszeged.hu/
mailto:blattbogdanycsilla.gd@gmail.com
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Sport 

Sportedző (a sportág 

megjelölésével)  

- sportszervező* 

1406 5 32 

Sport* 

Sportedző (a sportág 

megjelölésével)  

- sportszervező* 

1407 5 16* 

*Kizárólag a Pick Kézilabda Akadémia által támogatott tanulók vehetőek fel. 

** Miniszteri engedélyeztetés alatt az okleveles technikus képzési forma. 

 

 

Szükséges iskolai végzettség: 

 

8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt pálya- vagy 
egészségügyi alkalmasság a KKK szerint, a 

Sport ágazati osztályban igazolt 

sportegyesületi tagság szükséges. 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Központi írásbeli felvételi vizsga 
matematikából és magyar nyelvből 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne és ideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2022.12.02-ig. 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 
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A felvételi döntés alapja A felvétel a tanulmányi eredmények, 
valamint a magyar nyelv és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján 
történik. 

Az általános iskola 7. osztályos év végi és 8. 

osztályos félévi jegyei alapján számítjuk a 
hozott pontokat a következő tantárgyakból: 
magyar nyelv, irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv. A hozott pontszám 
az osztályzatok összegének kétszerese, 
maximum 100 pont lehet. 

A magyar nyelv és matematika központi 
írásbeli vizsgán elért dolgozatpontok összege  

jelentik a szerzett pontokat, maximum 100 

pont lehet. 

A felvételi eljárásban elérhető maximális 

pontszám: 200 pont 

Az Informatika és távközlés, a 

Környezetvédelem és vízügy, valamint a 

Közlekedés és szállítmányozás ágazatok 

esetén a felvételi pontszámítás matematika 

eredmények nélkül nem lehetséges.  

 

A felvételről való értesítés módja 
és ideje 

A felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában 
és interneten történik. Határideje: 2023.03. 
17. 

A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. 
évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, 
ahol a tanuló átveheti az egyénre szóló 

felvételi határozatot. Határideje: 2023.04.28.  

A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással 
véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon: 
2023. 06. 22. 

 

A képzés kezdete 2023. 09. 01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a 
matematika, az idegen nyelv, és a szakmai 

ágazati tantárgyakból létszámtól függetlenül, 
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a Sport ágazati osztályban testnevelésből, 
többi tantárgy esetében évfolyamonként 
minimum 12 fő esetén. 

 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

 

Oktatott idegen nyelv Angol szintfelmérő eredményei alapján 
kialakított csoportokban (kezdő, haladó) 

1401-es tanulmányi területen a tanult idegen 
nyelv: Angol nyelv 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam: Komplex természettudomány 

10-11. évfolyam: 

1401: Fizika 

1402: Biológia-Kémia/Földrajz-Fizika 

1403: Földrajz 

1404: Biológia 

1405: Biológia 

1406: Biológia 

1407: Biológia 

 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Van,  Szegedi Városi Kollégium 
intézményeiben 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.09.22. 15:00 

2022.10.15. 15:00 

2022.11.10. 15:00 

2022.12.08. 15:00 
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Egyéb fontos tudnivalók 1406-os kódszám alatt 48 főből 16 fő a Pick 
Kézilabda Akadémia által támogatott tanuló 
felvételét jelenti 

 

Kizárólag integráltan oktatható SNI-s 

tanulók vehetők fel. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában érettségi után az 13. évfolyamon 

Ágazat Szakma 
Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Informatika és 

távközlés 

Informatikai 

rendszer- és 

alkalmazás-

üzemeltető technikus 

nappali 2 32 

Informatika és 

távközlés 

Informatikai 

rendszer- és 

alkalmazás-

üzemeltető technikus 

felnőttek 

szakmai 

oktatása 

2 32 

Környezetvédele

m és vízügy 

Környezetvédelmi 

technikus 
nappali 2 16 

Környezetvédele

m és vízügy 

Környezetvédelmi 

technikus 

felnőttek 

szakmai 

oktatása 

2 16 

Környezetvédele

m és vízügy 
Vízügyi technikus nappali 2 16 

Környezetvédele

m és vízügy 
Vízügyi technikus 

felnőttek 

szakmai 

oktatása 

2 16 

Közlekedés és 

szállítmányozás 
Logisztikai technikus nappali 2 32 

Közlekedés és 

szállítmányozás 
Logisztikai technikus 

felnőttek 

szakmai 

oktatása 

2 32 

Oktatás 
Oktatási 

szakasszisztens 
nappali 2 32 
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Oktatás 
Oktatási 

szakasszisztens 

felnőttek 

szakmai 

oktatása 

2 32 

Sport 

Sportedző (a sportág 

megjelölésével) - 

sportszervező 

nappali 2 32 

Sport 

Sportedző (a sportág 

megjelölésével) - 

sportszervező 

felnőttek 

szakmai 

oktatása 

2 32 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt pálya- vagy 
egészségügyi alkalmasság (KKK szerint, 
nappali és felnőttek szakmai oktatása esetén is) 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Elektronikusan az iskolai honlapon 
keresztül:www.gdszeged.hu  

Jelentkezési határidő: 2023. 08. 18. 

 

A felvételi döntés alapja A felvételi sorrend kialakítása az érettségi 
vizsga átlageredménye alapján történik. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje, beiratkozás 

Felvételről való értesítés elektronikusan, 

2023. 08. 21-25. 

Beiratkozás: 

2023. 08. 21-25. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelv Szakmai angol nyelv, szakmai német nyelv 
(létszámtól függően) 
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A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Van,  Szegedi Városi Kollégium 
intézményeiben 

 

Egyéb fontos tudnivalók Emailben (igazgato.szszc.gd@gmail.com) és 
telefonon (+36-62/558-750) lehet érdeklődni a 
szakmakínálat iránt, valamint az iskola 
honlapján (www.gdszeged.hu) és facebook 
oldalán folyamatosan friss információk 
kerülnek megosztásra. 

Kizárólag integráltan oktatható SNI-s tanulók 

vehetők fel. 
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Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző 

Iskola 
OM azonosító száma: 203052/005 

Technikai azonosító: 520362 

 
Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. 

Telefonszám: 62/547-014 

E-mail: szszc.ja@gmail.com 

Honlap: www.jaiszeged.hu 

Igazgató neve: Nemes-Nagy Katalin Erika 

Igazgató e-mail címe: szszc.ja@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve: Vékony-Sipos Béla 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: szszc.ja@gmail.com  

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA  

Ágazat Szakma 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartam
a (tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Gépészet  
Épület- és 

szerkezetlakatos 
0501 3 32 

Kreatív – 

kreatívipar 

alágazat 

Divatszabó  

(Női szabó 

szakmairány) 

0502 3 16 

Mezőgazdaság és 

erdészet 
Kertész 0503 3 16 

Szociális 

Gyermek- és ifjúsági 

felügyelő, Szociális 

ápoló és gondozó 

0504 3 32 

Fa- és bútoripar Asztalos 0505 3 32 

 

  

mailto:szszc.ja@gmail.com
mailto:szszc.ja@gmail.com
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Szükséges iskolai végzettség Az általános iskola 8. osztálya, betöltött  
14. életév  

 

Alkalmassági követelmény Foglalkozásegészségügyi alkalmassági 
vizsgálat 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

A felvételi döntés alapja Az iskolaorvos egészségügyi alkalmassági 

vizsgálata. Az általános iskola sikeres 
elvégzését igazoló bizonyítvány eredménye 
alapján, az utolsó két év tanulmányi átlagának 
tízszerese, a maximálisan elérhető 
pontszám 50 pont. Amennyiben a tanuló 
valamely tantárgyból sajátos nevelési igény 
miatt felmentésben részesül, és nincs 
osztályzata, akkor adott tárgyat az 

átlagszámításkor nem vesszük figyelembe.  

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkező törvényes képviselőjének 
értesítése írásban, hagyományos postai úton  
2023. 04. 28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023. 09. 01 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégiumban 
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Nyílt napok időpontjai 2022. 11. 11, 2023. 01. 12  

 

Egyéb fontos tudnivalók Pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges Gyermek- és ifjúsági 
felügyelő, Szociális ápoló és gondozó 

szakmán. 

 

SZAKISKOLA  

Ágazat Részszakma 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Fa- és bútoripar 
Asztalosipari szerelő 

EF 
0510 1+2 6 

Kereskedelem Bolti előkészítő EF 0511 1+2 6 

Kereskedelem Élelmiszer-eladó EF 0512 1+2 6 

Kreatív- kreatívipar 

alágazat 

Lakástextil-készítő 

EF 
0513 1+2 

6 

Mezőgazdaság és 

erdészet 
Parkgondozó EF 0514 1+2 

6 

Informatika és 

távközlés 

Számítógépes 

adatrögzítő EF 
0515 1+2 

6 

 

 

 

 

Szükséges iskolai végzettség 

 

 

Előkészítő évfolyamon eltérő tantervű 
általános iskola 8. osztály. 

Szakiskolai évfolyamra csak az előkészítő 
évfolyam elvégzése után kerülnek felvételre a 
diákok, részszakmára csak sajátos nevelési 
igényű tanulókat iskolázunk be. 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértő bizottság szakvéleménye 
és az általános iskolai bizonyítvány megléte 
alapján történik. 
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Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

A felvételi döntés alapja Az iskolaorvos egészségügyi alkalmassági 
vizsgálata. Az általános iskolai tanulmányi 
eredmények alapján történik. Az utolsó két év 
tanulmányi átlagának tízszerese, a 
maximálisan elérhető pontszám 50 pont.  

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkező törvényes képviselőjének 
értesítése írásban, hagyományos postai úton  
2023. 04. 28-ig. 

 

A képzés kezdete 

 

2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégiumban 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. 11. 11, 2023. 01. 12  

 

Egyéb fontos tudnivalók Iskolai tanműhely és tankert biztosított. A 

jelentkezéshez szakértői véleményt csatolni 
szükséges. 
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KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLAI KÉPZÉS 

Képzés 
megnevezése 

Megszerezhető szakmai 
modulok neve 

Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Készségfejleszt

ő iskola 

Árufeltöltő, habilitációs célú 

munkavégzés integrált 

munkavégzésre képes 

tanulók részére, háztartástan 

– életvitel, irodatechnikai 

eszközök használata, kert- és 

parkápoló, palántanevelő, 

textil- és fonalmentő, 

udvaros 

0530 2+2 6 

 

Szükséges iskolai végzettség Eltérő tantervű általános iskola 8. osztály. 

Csak sajátos nevelési igényű, értelmileg 
akadályozott, illetve autista tanulók számára 
induló képzések. 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértő bizottság szakvélemény 
alapján történik. 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

A felvételi döntés alapja Szakértői vélemény  

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkező törvényes képviselőjének 
értesítése írásban, hagyományos postai úton  
2023. 04. 28-ig. 
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A képzés kezdete 2023. 09. 01. 

 

Oktatott idegen nyelvek - 

 

A tanulmányokat záró vizsga Tanusítvány, szakmai jártasság 

 

Kollégiumi elhelyezés - 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. 11. 11, 2023. 01. 12  

 

Egyéb fontos tudnivalók - 

 

MŰHELYISKOLAI KÉPZÉS 

Képzés megnevezése 
Megszerezhető 

részszakma neve 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Kereskedelem Pénztáros - 0,5-1 10 

Kereskedelem Bolti előkészítő - 0,5-1 10 

Fa- és bútoripar 
Asztalosipari 

szerelő 
- 1-2 5 

Szociális Háztartásvezető - 1-2 5 

Építőipar Szobafestő - 1-2 5 

Építőipar Falazó kőműves - 1-2 5 

Építőipar 
Gipszkarton 

szerelő 
- 1-2 5 

Kreatív – kreatívipar 

alágazat 
Lakástextil-készítő - 1 5 

Közlekedés és 

szállítmányozás – 

Kereskedelem 

alágazat 

Raktáros - 1 5 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Növényházi 

munkás 
- 0,5-1 5 
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Szükséges iskolai végzettség 

 

16 év feletti általános iskolai végzettséggel 
rendelkező, vagy Dobbantó programot 
elvégzett fiatalok számára választható képzés. 

 

Alkalmassági követelmény - 

Integrált felkészítés 

 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

 

Személyesen, az iskolába leadni papír alapon 
2022.08.31-ig. A képzéshez a tanév folyamán 
is lehet csatlakozni. 

A felvételi döntés alapja - 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

- 

A képzés kezdete - 

A tanulmányokat záró vizsga 

 

Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés 

 

- 

Nyílt napok időpontjai 

 

2022. 11. 11, 2023. 01. 12  

 

Egyéb fontos tudnivalók A képzés célja a szakképzésbe 

bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz 
szükséges ismeretek és a részszakma 
megszerzése. A műhelyiskola folyamatos 
mentori támogatással hozzájárul a tanuló, 
illetve a képzésben részt vevő személy 
személyes és társas kompetenciáinak 
fejlesztéséhez. A képzésben az ágazati 
alapoktatás felének megfelelő összegű, havi 

ösztöndíjban részesülnek a diákok, a szakmai 
gyakorlati óráik nagy része vállalati partnernél, 
külső képzőhelyen valósul meg.  
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DOBBANTÓ PROGRAM 

Képzés megnevezése A képzés időtartama (tanév) 
Felvehető létszám 

(fő) 

Dobbantó program 1 40 

 

Szükséges iskolai végzettség 

 

 

A dobbantó programban az a tanuló vehet részt, 
aki a megelőző tanév utolsó napjáig a 
tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú 
végzettséggel nem rendelkezik. 

 

Alkalmassági követelmény - 

Integrált felkészítés 

 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

 

Személyesen, az iskolába leadni, papír alapon 
2023.08.31-ig. A képzéshez a tanév folyamán 
is lehet csatlakozni. 

A felvételi döntés alapja 

 

- 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

 

- 

A képzés kezdete 

 

- 

A tanulmányokat záró vizsga 

 

- 

Nyílt napok időpontjai 

 

2022. 11. 11, 2023. 01. 12  

 

Egyéb fontos tudnivalók A képzés célja a szakképzésbe 
bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz 
szükséges alapkompetenciák elsajátítása. A 
program a folyamatos mentori támogatással 
hozzájárul a tanuló személyes és társas 
kompetenciáinak fejlesztéséhez. A dobbantó 
program elvégzését követően a tanuló a 
tanulmányait a műhelyiskolában folytatja.  
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A műhelyiskola elvégzésével a tanuló 
részszakmát és alapfokú iskolai végzettséget 
szerez. A képzésben az ágazati alapoktatás 
felének megfelelő összegű, havi ösztöndíjban 
részesülnek a diákok.  
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Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum 
OM azonosító száma: 203052/011 

Technikai azonosító: 520366 
 

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 14. 

Telefonszám: 62/547-157 

E-mail: info.korosy@korosy.hu  

Honlap: http://www.korosy.hu  

Igazgató neve: Farkasné Székely Angéla 

Igazgató e-mail címe: igazgato@korosy.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Melegné Pákozdi Ágnes 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: pagi@korosy.hu  

 

TECHNIKUM 

Ágazat Szakma Kód-szám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 
(fő) 

Gazdálkodás 

és 

menedzsment 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző - nyelvi 

előkészítő osztály 

(angol) 

1101 1+5 16 

Gazdálkodás 

és 

menedzsment 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző – nyelvi 

előkészítő osztály 

(német) 

1102 1+5 16 

Gazdálkodás 

és 

menedzsment 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző – nyelvi 

orientáció 

1103 5 32 

Gazdálkodás 

és 

menedzsment 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző – 

informatika orientáció 

1104 5 32 

Gazdálkodás 

és 

menedzsment 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző – üzleti 

orientáció, okleveles 

technikus 

1105 5 32 

mailto:info.korosy@korosy.hu
http://www.korosy.hu/
mailto:igazgato@korosy.hu
mailto:pagi@korosy.hu
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Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Nincs 

 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Matematika és magyar nyelv központi írásbeli 
felvételi vizsga.  

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

Központi írásbelire jelentkezés:  

2022. 12. 02-ig. 

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági 
Technikum 

6720 Szeged, Stefánia 14. 

2023. 01. 21. 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja Az általános iskolából hozott öt tantárgy 7. 
osztályos év végi és nyolcadik osztályos félévi 
jegyei jelentik a hozott pontokat. A tantárgyak: 
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv 

A felvételi eredményét az általános iskolából 

hozott és a felvételin szerzett pontok 
kódszámonként súlyozott összpontszáma 
határozza meg a következőképpen: 

1101, 1102 és 1103 kódszám esetében a hozott 
pontok, az írásbeli vizsgán matematikából elért 
pontszám, illetve az írásbeli vizsgán a magyar 
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nyelvből elért pontszám kétszeresének összege 

(maximális pontszám: 200 pont) 

1104 kódszám esetében a hozott pontok, az 
írásbeli vizsgán matematikából elért pontszám 
kétszerese, illetve az írásbeli vizsgán a magyar 

nyelvből elért pontszám összege (maximális 

pontszám: 200 pont) 

1105 kódszám esetében a hozott pontok 
kétszerese, az írásbeli vizsgán matematikából 
elért pontszám, illetve az írásbeli vizsgán a 
magyar nyelvből elért pontszám összege 

(maximális pontszám: 200 pont) 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A központi előírások szerint 2023.04.28. írásos 
formában 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

magyar, matematika, történelem, angol, német, 
informatika, a Gazdálkodás és menedzsment 
ágazat szakmai tantárgyai 

 

Emelt óraszámú képzés 1101: idegen nyelv, a Gazdálkodás és 
menedzsment ágzat szakmai tantárgyai 

1102: idegen nyelv,a Gazdálkodás és 
menedzsment ágazat szakmai tantárgyak 

1103: A Gazdálkodás és menedzsment ágazat 
szakmai tantárgyai, idegen nyelv 

1104: A Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

szakmai tantárgyai, vizuális kultúra 

1105: A Gazdálkodás és menedzsmen ágazatt 
szakmai tantárgyai 

 

Oktatott idegen nyelvek 1101, 1102, 1103: angol és német  

1104: angol 
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1105:angol vagy német /jelentkezéskor kérjük 
megjelölni a választott idegen nyelvet/ 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudomány 

10-11. évfolyam 

1101: földrajz 

1102: földrajz 

1103: földrajz 

1104: földrajz 

1105: földrajz 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. szeptember 22. 

2022. november 22.  

2022. november 24. Nyitott kapuk – bemutató 
órák 

2023. február 7. 

Egyéb fontos tudnivalók - 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól. 

Ágazat Szakma 
Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 
(fő) 

Gazdálkodás 

és 

menedzsment 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
nappali 2 64 
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Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány  

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Nincs 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Az iskolában kérhető vagy az iskola honlap-
járól (http:// http://www.korosy.hu/ ) letölthető 
jelentkezési lap kitöltésével és az érettségi 
bizonyítvány fénymásolatának csatolásával le-
het jelentkezni. 

Jelentkezési határidő: 2023.08.21., a 
beiratkozás 2023.08.24. 

 

A felvételi döntés alapja Az érettségi eredmények és közgazdasági 
szakmai előképzettség  

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Elektronikusan 2023.08.25-ig 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium 

 

Nyílt nap időpontja - 

 

  

http://www.korosy.hu/
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Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 203052/008 

Technikai azonosító: 520364 
 

Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 120. 

Telefonszám: 62/540-272 

E-mail: iroda@krudy-szeged.hu  

Honlap: www.krudy-szeged.hu 

Igazgató neve: Molnár Zoltán 

Igazgató e-mail címe: molnar.zoltan@krudy-szeged.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Keveiné Mészáros Erika 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: keveine.erika@krudy-szeged.hu 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Szakma Kód-szám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehet
ő létszám 

(fő) 

Kereskedelem 
Kereskedő és webáruházi 

technikus 

0801 5 32 

Turizmus-

vendéglátás 

Szakács szaktechnikus  

Cukrász szaktechnikus 

Vendégtéri szaktechnikus 

Turisztikai technikus 

0802 5 96 

Turizmus-

vendéglátás 

Turisztikai technikus 

(magyar-angol nyelvi 

előkészítő) 

0803 1+5 16 

Turizmus-

vendéglátás 

Szakács szaktechnikus  

(magyar-francia nyelvi 

előkészítő) 

0804 1+5 16 

 

  

mailto:iroda@krudy-szeged.hu
http://www.krudy-szeged.hu/
https://www.krudy-szeged.hu/kepzeseink/8-osztalyosoknak/kereskedo-es-webaruhazi-technikus/
https://www.krudy-szeged.hu/kepzeseink/8-osztalyosoknak/kereskedo-es-webaruhazi-technikus/
https://www.krudy-szeged.hu/kepzeseink/8-osztalyosoknak/szakacs-szaktechnikus/
https://www.krudy-szeged.hu/kepzeseink/8-osztalyosoknak/cukrasz-szaktechnikus/
https://www.krudy-szeged.hu/vendegteri-szaktechnikus/
https://www.krudy-szeged.hu/kepzeseink/8-osztalyosoknak/turisztikai-technikus/
https://www.krudy-szeged.hu/kepzeseink/8-osztalyosoknak/turisztikai-technikus/
https://www.krudy-szeged.hu/kepzeseink/8-osztalyosoknak/szakacs-szaktechnikus/
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Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Pályaalkalmassági és foglalkozás-
egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

(Képzési és Kimeneti Követelmények szerint) 

  

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) 
BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023.02.22-
ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Pályaalkalmassági vizsgálat 
időpontja 

2023. március 6-7. (a diákok beosztása az 
általános iskoláknak küldött külön értesítés 
szerint)  

 

Pályaalkalmassági vizsgálat 
helyszíne 

Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola, 
Szeged, József Attila sgt. 120. (a diákok 

beosztása az általános iskoláknak küldött külön 
értesítés szerint) 

 

A felvételi döntés alapja Általános iskolai tanulmányi eredmények.  

A felvételnél figyelembe vett tantárgyak: 
magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, 
matematika, idegen nyelv, kémia, biológia, 
testnevelés. Hatodik osztálytól a nyolcadik 

osztály első félévéig, a kémia tantárgy esetében 
csak a 7-8. osztály érdemjegyeit vesszük 
figyelembe, mivel a tanulók ezt a tantárgyat 
csak ebben a két évben tanulják. Elérhető 

maximum pontszám: 115 pont 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, az általános iskolán keresztül 
2023.04.28.-ig a tanév rendje szerint 
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A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

A technikumban folytatott tanulmányokhoz 
kapcsolódóan letett szakmai vizsga a tanuló 

adott vizsgatárgyból letett emelt szintű 
érettségi vizsgájának felel meg.  

 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia  

A nyelvi előkészítő osztály esetében az idegen 
nyelv az angol (0803 kód), illetve francia 
(0804 kód). 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9-10. évfolyam: komplex 

természettudományos tárgy 

9-10. évfolyam: 

0801: földrajz 

0802: földrajz 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium tagintézményeiben, 

jelentkezés egyénileg 

 

Nyílt nap időpontja 2022.11.15., 2022.12.13., 2023.03.16. 

 

Egyéb fontos tudnivalók 11. évfolyamon a szakma indításának feltétele 
12 fő. Az arányos idegennyelvi csoportlétszám 
kialakítása szükségessé teheti, hogy valaki 
nem az általa megjelölt nyelvet tanulja tovább. 

Az iskola hatásköre, hogy a tanulókat a 
bemeneti mérések eredményei alapján sorolja 
idegennyelvi csoportba 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Szakma 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 

(fő) 

Turizmus-

vendéglátás 

 

Szakács 

Cukrász 

Pincér - vendégtéri 

szakember 

0805 3 48 

Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő 0806 3 16 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 általános 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Pályaalkalmassági és foglalkozás-
egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 
(Képzési és Kimeneti Követelmények szerint) 

 

  

A jelentkezés módja és 
határideje 

 

 

 

 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) 
BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023.02.22-
ig. 

 

Pályaalkalmassági vizsgálat 
időpontja 

 

 

2023. március 6-7.  (a diákok beosztása az 
általános iskoláknak küldött külön értesítés 
szerint) 

Pályaalkalmassági vizsgálat 
helyszíne 

Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola, 
Szeged, József Attila sgt. 120. (a diákok 
beosztása az általános iskoláknak küldött 
külön értesítés szerint) 

 

A felvételi döntés alapja Általános iskolai tanulmányi eredmények.  
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A felvételnél figyelembe vett tantárgyak: 
magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, 
matematika, idegen nyelv, kémia, biológia, 
testnevelés. Hatodik osztálytól a nyolcadik 
osztály első félévéig, a kémia tantárgy 

esetében csak a 7-8. osztály érdemjegyeit 
vesszük figyelembe, mivel a tanulók ezt a 
tantárgyat csak ebben a két évben tanulják. 

Elérhető maximum pontszám: 115 pont 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, az általános iskolán keresztül 
2023.04.28.-ig a tanév rendje szerint 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium tagintézményeiben, 
jelentkezés egyénileg 

 

Nyílt nap időpontja 2022.11.15., 2022.12.13., 2023.03.16. 

 

Egyéb fontos tudnivalók 10. évfolyamon a szakma indításának feltétele 
12 fő. Az arányos idegennyelvi 
csoportlétszám kialakítása szükségessé teheti, 
hogy valaki nem az általa megjelölt nyelvet 
tanulja tovább. Az iskola hatásköre, hogy a 

tanulókat a bemeneti mérések eredményeinek 
alapján sorolja idegennyelvi csoportba 
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TECHNIKUM 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakma Képzési forma 
A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő létszám 

(fő) 

Turizmus-

vendéglátás 

Szakács szaktechnikus 

Cukrász szaktechnikus 

Vendégtéri szaktechnikus 

Turisztikai technikus 

nappali 2 64 

Kereskedelem 
Kereskedő és webáruházi 

technikus 
nappali 2 32 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Pályaalkalmassági és foglalkozás-
egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges (Képzési és Kimeneti 
Követelmények szerint) 

 

  

A jelentkezés módja és ideje Az iskola titkárságán kapható, illetve az iskola 
honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 2023. 
májustól folyamatosan 

 

A felvételi döntés alapja Érettségi vizsga eredménye 

 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Elektronikusan 2023.08.24.-ig 

 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német, francia (12 fős 

csoportlétszám esetén) 
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A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium 
tagintézményeiben, jelentkezés egyénileg 

 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2022.11.15., 2022.12.13., 2023.03.16. 

. 

 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Továbbtanulási lehetőségek 10. évfolyamos végzettséggel rendelkezőknek 

Ágazat Szakma 
Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő létszám 

(fő) 

Turizmus-

vendéglátás 

Cukrász 

Szakács 

Pincér - vendégtéri 

szakember 

nappali 2 96 

Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő nappali 2 96 

 

Szükséges iskolai végzettség 10. évfolyam 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Pályaalkalmassági és foglalkozás-
egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges (Képzési és Kimeneti 
Követelmények szerint) 

 

  

A jelentkezés módja és ideje Az iskola titkárságán kapható, illetve az iskola 
honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 2023. 
májustól folyamatosan 
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A felvételi döntés alapja - 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Elektronikusan 2023.08.24.-ig 

 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német, francia (12 fős 

csoportlétszám esetén) 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium 

tagintézményeiben, jelentkezés egyénileg 

 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2022.11.15., 2022.12.13., 2023.03.16. 

 

 

Felnőttek szakmai oktatása munka mellett végezhető munkarendben 

Technikum 

Ágazat Szakma Képzési forma 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehet
ő létszám 

(fő) 

Turizmus-

vendéglátás 

Szakács szaktechnikus 

Cukrász szaktechnikus 

Vendégtéri szaktechnikus 

Turisztikai technikus 

felnőttek 

szakmai 

oktatása 

1,5 32 

Kereskedelem 
Kereskedő és webáruházi 

technikus 

felnőttek 

szakmai 

oktatása 

2 32 
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Szakképző iskola 

Ágazat Szakma 
Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő létszám 

(fő) 

Turizmus-

vendéglátás 

Cukrász 

Szakács 

Pincér - vendégtéri 

szakember 

felnőttek 

szakmai 

oktatása 1,5 44 

Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő 

felnőttek 

szakmai 

oktatása 

2 64 

 

Szükséges iskolai végzettség Technikum esetében: Érettségi vizsga  

Szakképző iskola esetében: 10. osztály 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Pályaalkalmassági és foglalkozás-
egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

szükséges (Képzési és Kimeneti 
Követelmények szerint) 

 

  

A jelentkezés módja és ideje Az iskola titkárságán kapható, illetve az iskola 
honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 2023. 
májustól folyamatosan 

 

  

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Elektronikusan 2023.08.24.-től folyamatosan 

 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol 
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A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

  

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2022.11.15., 2022.12.13., 2023.03.16. 

. 
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Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 203052/007 

Technikai azonosító: 520363 

 
Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. 

Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 

E-mail: info@moravarosi.hu 

Honlap: www.moravarosi.hu  

Igazgató neve: Feketű Béla 

Igazgató e-mail címe: feketu.bela@moravarosi.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Szabó Gábor 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: szabo.gabor@moravarosi.hu 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Szakma 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Fa- és 

bútoripar 
Faipari technikus 0701 5 16 

Vegyipar Vegyész technikus 0702 5 16 

Szépészet 
Fodrász, 

Kozmetikus technikus 
0703 5 80 

Épületgépésze

t 
Épületgépész technikus 0704 5 32 

Elektronika és 

elektrotecnika 
Erősáramú elektrotechnikus 0705 5 16 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola (befejezett 8 
évfolyam) 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

mailto:info@moravarosi.hu
http://www.moravarosi.hu/
mailto:feketu.bela@moravarosi.hu
mailto:szabo.gabor@moravarosi.hu
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A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott 
jelentkezési lapon a KIFIR rendszerben a 
22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. számú 
mellékletének megfelelően 2023. február 22-

ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

- 

 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs  

 

A felvételi döntés alapja Minden tanulmányi területen az alábbi 
pontszámítás érvényes: 

A felvételi pontszámot az alábbi, általános 
iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
tantárgyak érdemjegyéből számítjuk: magyar 
nyelv, irodalom, matematika, történelem, 
idegen nyelv, fizika, kémia, földrajz, biológia, 
informatika, technika, rajz, testnevelés – 

maximum 130 pont szerezhető. 

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból 
sajátos nevelési igény miatt felmentésben 
részesül, és nincs osztályzata, akkor adott 
tárgyból 5 pontot számítunk be neki. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, 2023. április 28-ig. Az értesítést zárt 
levélben az általános iskoláknak küldjük, a 
szülők ott vehetik át. 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar, matematika, történelem, idegen 
nyelv, ágazati szakmai vizsgatantárgy  
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Emelt óraszámú képzés Nincs 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyamon: komplex természettudomá-
nyos tárgy 

10-11. évfolyamban: 

0701: fizika 

0702: biológia 

0703: biológia 

0704: fizika 

0705: fizika 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Igényelhető a Szegedi Városi Kollégium 
tagintézményeiben. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 10. (hétfő) 15.00 óra 

2022. november 8. (kedd) 15.00 óra 

2022. december 1. (csütörtök) 15.00 óra 

2023. január 5. (csütörtök) 15.00 óra 

2023. február 3. (péntek) 15.00 óra 

2023. március 14. (kedd) 15.00 óra 

 

 

Egyéb fontos tudnivalók A 12. évfolyam végén a tanulók 3 közismereti 
tárgyból (magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem) előrehozott érettségi 
vizsgát tesznek, a 13. évfolyamot zárja az 
idegen nyelv érettségi és a szakmai vizsga. 
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Bővebb információ: a http://moravarosi.hu 
honlapunkon. 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA  

Ágazat Szakma Kódszám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Gépészet 
Hegesztő, 

Ipari gépész 
0706 3 32 

Épületgépészet 

Hűtő- és szellőzésrendszer- 

szerelő, 

Központifűtés- és  

gázhálózatrendszer-szerelő 

0707 3 32 

Építőipar 

Ács, 

Burkoló, 

Festő, mázoló, tapétázó, 

Kőműves, 

Szárazépítő 

0708 3 64 

Fa- és 

bútoripar 

Asztalos,  

Kárpitos 
0709 3 32 

Elektronika és 

elektrotechnika 
Villanyszerelő 0710 3 32 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola (befejezett 8. 
évfolyam) 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság. Ezen kívül a Festő, 
mázoló, tapétázó, illetve a Hegesztő szakmák 
esetén pályaalkalmassági vizsgálat is kötelező. 

 

Integrált felkészítés Van 

 

http://moravarosi.hu/
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A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott 
jelentkezési lapon a KIFIR rendszerben a 
22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. számú 
mellékletének megfelelően 2023. február 22-
ig. 

 

A felvételi döntés alapja Minden tanulmányi területen az alábbi 
pontszámítás érvényes: 

A felvételi pontszámot az alábbi, általános 
iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
tantárgyak érdemjegyéből számítjuk: magyar 
nyelv, irodalom, matematika, történelem, 
idegen nyelv, fizika, kémia, földrajz, biológia, 

informatika, technika, rajz, testnevelés – 
maximum 130 pont szerezhető. 

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból 
sajátos nevelési igény miatt felmentésben 
részesül, és nincs osztályzata, akkor adott 
tárgyból 5 pontot számítunk be neki. 

 

A felvételről való értesítés 

módja és határideje 

Írásban, 2023. április 28-ig. Az értesítést zárt 

levélben az általános iskoláknak küldjük, a 
szülők ott vehetik át. 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Igényelhető a Szegedi Városi Kollégium 
tagintézményeiben. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 10. (hétfő) 15.00 óra 

2022. november 8. (kedd) 15.00 óra 

2022. december 1. (csütörtök) 15.00 óra 

2023. január 5. (csütörtök) 15.00 óra 
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2023. február 3. (péntek) 15.00 óra 

2023. március 14. (kedd) 15.00 óra 

 

Egyéb fontos tudnivalók A szakmai bizonyítvány megszerzése után 
érettségit adó kétéves képzésre lehet 

jelentkezni felnőttképzési jogviszony 
keretében. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakma Képzési forma 
A képzés 
időtartam

a (tanév) 

Felvehet
ő létszám 

(fő) 

Fa- és 

bútoripar 
Faipari technikus nappali 2 16 

Vegyipar Vegyész technikus nappali 2 16 

Szépészet Fodrász nappali 2 32 

Szépészet Kozmetikus technikus nappali 2 32 

Épületgépésze

t 
Épületgépész technikus nappali 2 32 

Elektronika és 

elektrotecnika 

Erősáramú 

elektrotechnikus 
nappali 2 32 

Kreatív Nyomdaipari technikus nappali 2 16 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Iskola által biztosított jelentkezési lapon 
folyamatosan  
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A felvételi döntés alapja Mindegyik tanulmányi területen az utolsó két 
évfolyam tanév végi tanulmányi eredménye 
alapján. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Elektronikus levélben, 2023. augusztus 31-ig. 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Igényelhető a Szegedi Városi Kollégium 
tagintézményeiben. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 10. (hétfő) 15.00 óra 

2022. november 8. (kedd) 15.00 óra 

2022. december 1. (csütörtök) 15.00 óra 

2023. január 5. (csütörtök) 15.00 óra 

2023. február 3. (péntek) 15.00 óra 

2023. március 14. (kedd) 15.00 óra 

 

Egyéb fontos tudnivalók Az első félév ágazati alapoktatás az iskolában, 
majd a második félévtől, az ágazati alapvizsga 
után szakirányú oktatás duális képzési 
formában. 
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Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai 

Technikum 
OM azonosító száma: 203052/010 

Technikai azonosító: 520365 
 

Cím: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. 

Telefonszám: 62/425-322 

E-mail: info@vasvari.org 

Honlap: https://www.vasvari.hu/ 

Igazgató neve: Kádár Blanka Julianna 

Igazgató e-mail címe: vezetoseg@vasvari.org 

Pályaválasztási felelős neve: Dóka Zoltán 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: doka.zoltan@vasvari.org 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Szakma Kód-szám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehet

ő 
létszám 

(fő) 

Informatka és 

távközlés 

Szoftverfejlesztő és -

tesztelő 

(nyelvi előkészítő) 

1001 1+5 16 

Kereskedelem 

Idegen nyelvű ipari és 

kereskedelmi 

technikus 

(nyelvi előkészítő) 

1002 1+5 16 

Gazdálkodás 

és 

menedzsment 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 
1003 5 32 

Informatika 

és távközlés 

Szoftverfejlesztő és –

tesztelő – okleveles 

technikus képzés 

1004 5 32 

 

  

mailto:info@vasvari.org
https://www.vasvari.hu/
mailto:vezetoseg@vasvari.org
mailto:doka.zoltan@vasvari.org
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Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Az 1002 kódszámú Kereskedelem ágazatú 
képzés esetében foglalkozásegészségügyi 
alkalmassági vizsgálat: szükséges. 

 

Integrált felkészítés Van 

A sajátos nevelési tanulók közül azok, akiket 
az általános iskolában mentesítettek a 
matematika tantárgy értékelése-minősítése, 
illetve az aritmetikai készséget igénylő 
tantárgyak számolást igénylő 
tantárgyrészeinek értékelése és minősítése 

alól, nem nyerhetnek felvételt. 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
2. sz. mellékletének megfelelően 2023. 
február 22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Központi felvételi vizsga (matematika, 

magyar nyelv)  

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

A 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet szerint, az 
általános iskolában beadott jelentkezési 
lapon, 2022. december 2-ig. 

Vizsgák helye és ideje: Szegedi SZC Vasvári 
Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 
(6722 Szeged, Gutenberg u. 11.), 2023. 

január 21. 10 óra 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja Az általános iskola 5-7. évfolyam tanév végi 
és a 8. évfolyam félévi magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, valamint 
idegen nyelvi osztályzatainak (max. 100 
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pont), illetve az írásbeli felvételi vizsga 
eredményének (max. 50-50 pont) összesítése. 
Összesen 200 pont szerezhető. 

Azoknál a sajátos nevelési igényű, illetve 
beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulóknál, akiket a 
szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a 
nevelési tanácsadó szakértői véleménye 
alapján mentesítettek valamely tantárgyból 
vagy tantárgyrészből az értékelés és 
minősítés alól, az alábbi képlet szerint 
számítjuk ki a felvételi pontszámot: a 
vizsgázó által elért pontszám osztva a 

vizsgázó által elérhető maximális 
pontszámmal, majd szorozva 200-zal 
(törtszám esetén a pontszámot egész számra, 
felfelé kerekítjük). 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak, 2023.04. 28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023. 09. 01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv. 

 

Emelt óraszámú képzés A nyelvi előkészítő évfolyamon angol 
nyelvből 

 

Oktatott idegen nyelvek 1001 és 1002: Angol és német nyelv 

1003 és 1004: Angol nyelv 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam minden ágazatán: Komplex 

természettudomány 

1001: 10-11. évfolyamon fizika 

1002: 9-11. évfolyamon földrajz 

1003: 9-11. évfolyamon földrajz 
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1004: 9-11. évfolyamon fizika 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 20. 

2022. november 10. 

2022. december 1. 

2023. január 12. 

 

Egyéb fontos tudnivalók Az 1004 kódszámú osztály az okleveles 
technikus képzésben folytatja tanulmányait. 

A programban együttműködő felsőoktatási 
partner a Szegedi Tudományegyetem. Ezen 
osztályból (bizonyos felsőoktatással 
leegyeztetett követelmények teljesítése 
esetén, például meghatározott tanulmányi 
eredmény) a tanulók egyenes úton kerülnek 
be a partner felsőoktatási intézménybe. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakma Képzési forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 
(fő) 

Informatika 

és távközlés 

Szoftverfejlesztő és -

tesztelő 
nappali 2 32 

Gazdálkodás 

és 

menedzsment 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 
nappali 2 32 

Kereskedelem 

Idegen nyelvű ipari és 

kereskedelmi 

technikus 

nappali 2 32 
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Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus 
szakma esetében foglalkozásegészségügyi 
alkalmassági vizsgálat: szükséges. 

 

Integrált felkészítés Igen 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Iskolánk titkárságán beadott vagy e-mailben 
elküldött jelentkezési lapon 2023. augusztus 
18-ig. 

A felvételi döntés alapja Túljelentkezés esetén az érettségi 
vizsgaeredmények alapján történik a 

rangsorolás. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A felvett tanulók névsora a pótbeiratkozás 
(2023. augusztus 21. 10 óra) alkalmával válik 
véglegessé.  

Az egyes szakok indítására a jelentkezők 
létszáma és a fenntartói engedélyezés 
függvényében kerül sor. 

A felvétel tényét a tanuló számára küldött 

e-mail-ben erősítjük meg. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol nyelv 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium 

 

Nyílt nap időpontja 2022. október 20. 

2022. november 10. 

2022. december 1. 
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2023. január 12. 

Egyéb fontos tudnivalók A képzés heti öt napon folyik. 
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Szegedi SZC Vedres István Technikum 
OM azonosító száma: 203052/003 

Technikai azonosító: 520360 

 
Cím: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. 

Telefonszám: 62/547-160 

E-mail: info@vedresiskola.hu  

Honlap: www.vedresiskola.hu 

Igazgató neve: Tóth Zoltán 

Igazgató e-mail címe: igazgato@vedresiskola.hu  

Pályaválasztási felelős neve: Hodács Andrea 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: hodacs.andrea@vedresiskola.hu  

 

TECHNIKUM 

Ágazat Szakma Kód-szám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 
(fő) 

Építőipar 
Magasépítő technikus 

(nyelvi előkészítő) 
0301 1+5 32 

Építőipar Magasépítő technikus 0302 5 32 

Kreatív - 

Kreatív 

vizuális 

alágazat 

Grafikus 0303 5 32 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Foglalkozásegészségügyi alkalmasság 

Pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés  

 

mailto:info@vedresiskola.hu
http://www.vedresiskola.hu/
mailto:igazgato@vedresiskola.hu
mailto:hodacs.andrea@vedresiskola.hu
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Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési 
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulókat. 

 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Jelentkezni az általános felvételi eljárás 

keretében kell írásban, a hivatal által kiadott 
jelentkezési lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM 
rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 
2023. 02. 22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga 0303 Tagozatkód esetén: Központi írásbeli 
felvételi vizsga magyar nyelvből és 
matematikából. 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2022. 12. 02-ig. 

Szegedi SZC Vedres István Technikum 

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. 

 

Szóbeli felvételi vizsga 0303 Tagozadkód esetén: Pályaalkalmassági 

vizsga  

 

A felvételi döntés alapja Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján 
határozzuk meg a jelentkezők rangsorát: 

Építőipar ágazatban (Magasépítő 
technikusnál Tagozatkódok: 0301 és 0302): 
Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. 
osztály félévi osztályzatok összege magyar 

nyelv és irodalomból, matematikából, 
történelemből, idegen nyelvből és rajzból: 
maximum 50 pont. 
Összesen elérhető pontszám: 50 pont 
Kreatív-kreatív vizuális alágazat 
(Grafikusoknál Tagozatkód: 0303): 
Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. 
osztály félévi osztályzatok összege magyar 
nyelv és irodalomból, matematikából, 

történelemből, idegen nyelvből és rajzból: 
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maximum 50 pont. 
Magyar nyelv központi írásbeli vizsga: 
maximum 50 pont 
Matematika központi írásbeli vizsga: 
maximum 50 pont 

Összesen elérhető pontszám: 150 pont 

Pályaalkalmassági vizsga: megfelelt – nem 
megfelelt minősítés. 
Az azonos pontszámot elért tanulók közül 
előnyben részesülnek a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetűek. Ha a 
tanuló valamely tantárgyból mentességgel 
rendelkezik, akkor a meglevő eredményeket 

vesszük figyelembe százalékosan 
arányosítva. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkezőket és az általános iskolát írásban 
értesítjük 2023. 04. 28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023. 09. 01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

A kötelező érettségi tantárgyakból szervezzük 
a tanulói igények alapján. 

 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német (nyelvi előkészítő osztály: 
angol és német; többi osztálytípus: angol 
vagy német). 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudomány 

10 – 11. évfolyam: fizika 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi és szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium tagintézményeiben 
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Nyílt napok időpontjai 7.45-től 12.10-ig nyitott órák (regisztrációhoz 
kötött), 16.30-tól tájékoztató előadás a 
Díszteremben. 

2022. szeptember 29. csütörtök 

2022. október 24. hétfő 

2022. november 8. kedd 

2022. december 7. szerda 

 

Egyéb fontos tudnivalók Felvételi előkészítő foglalkozások: 

4 alkalommal hétfőnként építészeti 
számítógépes bemutató foglalkozások 16.00-
tól 16.45-ig  

szeptember 26. hétfő 

október 17. hétfő 

november 14. hétfő 

december 12. hétfő 

  

péntekenként grafika felvételi előkészítő 
foglalkozások 15.15-től 16.45-ig 

2022. szeptember 23-tól 2023. január 20-ig 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakma Képzési forma 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 
(fő) 

Kreatív - Kreatív 

vizuális alágazat 
Grafikus 

felnőttek szakmai 

oktatása 
2 32 

Kreatív – Kreatív 

vizuális alágazat 
Fotográfus 

felnőttek szakmai 

oktatása 
2 64 

Építőipar 
Magasépítő 

technikus 

felnőttek szakmai 

oktatása 
2 32 
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Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

 

Alkalmassági követelmények Foglalkozásegészségügyi vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat a Grafikus képzés 

esetén szükséges. 

 

Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű 
és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulókat. 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

A honlapon (www.vedresiskola.hu) található 
jelentkezési lapon, 2023. 08. 25-ig 

 

A felvételi döntés alapja A jelentkezés sorrendje, illetve a Grafikus 
képzésnél a pályaalkalmassági vizsgán 
megfelelt eredmény alapján történik a 
rangsorolás. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkezési lapon megadott email címre 
2023. 08. 31-ig 

 

A képzés kezdete 2023. 09. 01. 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Nyílt napok időpontjai 2023. május- június  

 

  

http://www.vedresiskola.hu/
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Alföldi ASzC Fodor József Élelmiszeripari Technikum és 

Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202728/014 0001 

 
Cím: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. 

Telefonszám: 62/548964 

E-mail: fodor@fjk.edu.hu 

Honlap: http://fjk.edu.hu/ 

Intézményvezető neve: Dombovári Tamás 

Intézményvezető e-mail címe: tamas@fjk.edu.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Kocsondi Antónia Márta 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: antonia@fjk.edu.hu 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma Kód-szám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

élelmiszeripar 

 
húsipari technikus 001 5 20 

élelmiszeripar 

 

sütő- és cukrászipari 

technikus 
001 5 20 

élelmiszeripar 

 
tejipari technikus 001 5 20 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Általános orvosi alkalmasság 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 

határideje 

A 22/2022. (VIII. 29.) BM rendelet szerint 

mailto:fodor@fjk.edu.hu
http://fjk.edu.hu/
mailto:tamas@fjk.edu.hu
mailto:antonia@fjk.edu.hu
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Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje 

- 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja 60 pont az általános iskolai eredmények 
(magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem, fizika, kémia és biológia 
tantárgyak 7. tanévvégi és 8. tanév félévi 
eredményei) alapján.  

Amennyiben a felvételiző a felsorolt 
tantárgyak valamelyikéből nem szerzett jegyet 
az általános iskolában, az adott tantárgyból a 
többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be. 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül 
előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű 
tanulók. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A 22/2022. (VIII. 29.) BM rendelet szerint 

 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Kémia 

 

 

Emelt óraszámú képzés 
Nincs 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német, francia 
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Oktatott természettudományos 
tárgyak 

Biológia 

 

 

A tanulmányokat záró vizsga Technikusi vizsga 

  

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 5., november 9., december 7., 
január 4.; minden nap 14:30-tól 

 

Egyéb fontos tudnivalók Saját tanműhelyek, külföldi szakmai 
gyakorlati lehetőség, ösztöndíj 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Alapszakma Kód-szám 
A képzés 
időtartam
a (tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

élelmiszeripar 

 

hentes és húskészítmény 

készítő 
002 3 30 

élelmiszeripar 

 
pék 002 3 30 

élelmiszeripar 

 
pék-cukrász 002 3 30 

élelmiszeripar 

 
tejtermékgyártó 002 3 30 
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Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Szakmai orvosi alkalmasság 

 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

A 22/2022. (VIII. 29.) BM rendelet szerint  

 

 

Felvételi döntés alapja Max. 60 pont az általános iskolai eredmények 
(magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem, fizika, kémia és biológia 

tantárgyak 7. évfolyam tanévvégi és 8. 
évfolyam félévi eredményei) alapján.  

Amennyiben a felvételiző a felsorolt 
tantárgyak valamelyikéből nem szerzett jegyet 
az általános iskolában, az adott tantárgyból a 
többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be. 

Összesen 60 pont. 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül 

előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű 
tanulók. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A 22/2022. (VIII. 29.) BM rendelet szerint 

  

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német, francia 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 
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Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 5., november 9., december 7., 
január 4.; minden nap 14:30-tól 

 

Egyéb fontos tudnivalók Saját tanműhelyek, külföldi szakmai 
gyakorlati lehetőség, ösztöndíj 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Alapszakma Kód-szám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

élelmiszeripar 

 
húsipari technikus 003 2 20 

élelmiszeripar 

 

sütő- és cukrászipari 

technikus 
003 2 20 

élelmiszeripar 

 
tejipari technikus 003 2 20 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság  

 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Jelentkezési lap kitöltésével, 2023. augusztus 
31-ig 

 

Felvételi döntés alapja Érettségi eredmények 
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A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, 2023. szeptember 1-ig 

 

 

Beiratkozás 2023. szeptember 1. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Technikus vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Van 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 5., november 9., december 7., 
január 4.; minden nap 14:30-tól 

 

Egyéb fontos tudnivalók Saját tanműhelyek, külföldi szakmai gyakorlati 
lehetőség, ösztöndíj 
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Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum 
OM azonosító száma: 202728 / 012 

 
Cím: 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. 

Telefonszám: +36 (62) 548-930 

E-mail: igazgato@kissf-szeged.edu.hu 

Honlap: https://kissf-szeged.edu.hu 

Intézményvezető neve: Máhig József 

Intézményvezető e-mail címe: igazgato@kissf-szeged.edu.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Kovács-Hegedűs Mária, Svéda Gergely 
Róbert 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: kohema@gmail.com, 
gergely.sveda@gmail.com 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma 
Kód-

szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Erdésztechnikus 

(erdőgazdálkodás 

szakmairány) 

SZJSZ: 5 0821 17 02 

0001 5 80 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus 

(erdőgazdálkodás 

szakmairány) 

SZJSZ 5 0810 17 03 

0002 5 25 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

 

Integrált felkészítés Van 
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A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon 2022.12.02. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Van 

 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje,  

a vizsgák helyszíne, ideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon, 2022.12.02. 

Szeged József A. sgt. 26., 2023.01.21. 10.00 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja A felvétel az általános iskolai érdemjegyek és 

az írásbeli felvételi vizsgadolgozatok 
eredménye alapján az alábbiak szerint történik: 

Általános iskolai jegyek 5-7 évfolyamok tanév 
végi és a 8. évfolyam félévi magyar irodalom, 
magyar nyelv, idegen nyelv, történelem, 
matematika;  valamint a 7. tanévvégi, 8. 
évfolyam félévi fizika, biológia és kémia 
tantárgyak elért eredményeit összeadjuk, és 

megfelezzük (max: 130 pont/2= 65 pont); és a 
két írásbeli felvételi vizsgatárgy (magyar 
nyelv, matematika) pontszámait (max: 2*50 
pont= 100 pont) összeadjuk. Ez képezi a 
rangsorolás alapját. 

Iskolánkban a felvételi eljárás során szerezhető 
maximális pontszám: 165 pont. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

A felvételről a jelentkezőket és az általános 

iskolákat hagyományos postai levélben 
értesítjük. 2023.04.28. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Matematika, történelem, magyar nyelv is 
irodalom, idegen nyelv (angol nyelv/német 
nyelv)  
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Emelt óraszámú képzés 
-- 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német 

 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

Biológia 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga (technikusi vizsga) 

A szakmai vizsga egyben emelt szintű 
szakmai érettségi vizsgát jelent. 

Kollégiumi elhelyezés Fiúk: Szeged Városi Kollégium Ady Endre 
Kollégiumában (6726 Szeged, Közép fasor 
23.)  

Lányok: Szegedi Városi Kollégium 

Janikovszky Éva Tagintézménye (6720 
Szeged, Korányi Fasor 2.) 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.09.; 2022.12.07.; 2023.01.04. 

15:00-16:30-ig 

SZAKMAI OKTATÁS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdasá

g és erdészet 

Erdésztechnikus 

(erdőgazdálkodás 

szakmairány) 

SZJSZ: 5 0821 17 02 

0001 2 30 

Mezőgazdasá

g és erdészet 

Erdésztechnikus 

(erdőgazdálkodás 

szakmairány) (felnőttképzés) 

SZJSZ: 5 0821 17 02 

0001 2 30 
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Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság  

 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, az iskola titkárságán, illetve a honlapon 
elérhető jelentkezési lapon 2023.08.30. 

 

Felvételi döntés alapja Jelentkezők száma 

 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

e-mailben, postai levélben 2023.08.31. 

 

 

Beiratkozás 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol/német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga (technikusi vizsga) 

 

Kollégiumi elhelyezés Fiúk: Szeged Városi Kollégium Ady Endre 
Kollégiumában (6726 Szeged, Közép fasor 23.)  

Lányok: Szegedi Városi Kollégium 
Janikovszky Éva Tagintézménye (6720 Szeged, 
Korányi Fasor 2.) 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.09.; 2022.12.07.; 2023.01.04. 

15:00-16:30-ig 

Egyéb fontos tudnivalók 

 

- 

 

  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

211 

 

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna 

Technikum és Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 203385 /001 

Technikai azonosító: 520088/001 

 
Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. 

Telefonszám: 62/550-486 

E-mail: suli@kossuthzs-szeged.edu.hu 

Honlap: www.kossuthzs-szeged.edu.hu 

Intézményvezető neve: Horváth Levente Attila 

Intézményvezető e-mail címe: hla@kossuthzs-szeged.edu.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Boros Katalin Gyöngyi 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: pr.boroskati@gmail.com 

 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

Technik
ai 

azonosít
ó 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Egészségügy 

Egészségügyi 

asszisztens 

Rehabilitációs 

terapeuta 

 

0101 520088 5 24 

Egészségügy 

Általános ápoló 

Perioperatív 

szakasszisztens 

0102 520088 6 24 

Egészségügy  

(emelt szintű 

oktatás angol 

nyelv 

tantárgyból) 

Egészségügyi 

asszisztens 

Rehabilitációs 

terapeuta 

 

0103 520088 5 8 

mailto:hla@kossuthzs-szeged.edu.hu
mailto:pr.boroskati@gmail.com
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Egészségügy  

(emelt szintű 

oktatás angol 

nyelv 

tantárgyból) 

Általános ápoló 

Perioperatív 

szakasszisztens 

0104 520088 6 8 

Egészségügy 

(igazolt 

sportolók 

számára) 

Rehabilitációs 

terapeuta 

 

0105 520088 5 16 

Kreatív 

Divat, jelmez és 

díszlettervező 

(divattervező) 

0106 520088 5 10 

Kreatív Grafikus 0107 520088 5 12 

Kreatív 

(emelt szintű 

oktatás angol 

nyelv 

tantárgyból) 

Divat, jelmez és 

díszlettervező 

(divattervező) 

0108 520088 5 4 

Kreatív 

(emelt szintű 

oktatás angol 

nyelv 

tantárgyból) 

Grafikus 0109 520088 5 8 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Szakmai és egészségügyi alkalmasság 

Felvételi alkalmassági 
elbeszélgetés 

Az emelt szintű nyelvoktatásra 
jelentkezőknek felvételi elbeszélgetés angol 
nyelven  

A kreatív ágazatra jelentkezők számára  

A tanulók hozzanak magukkal 5-6 db saját 
rajzot. A bíráló bizottság ezek alapján ítéli 

meg a tanuló alkalmasságát. 

Az egészségügy ágazaton belül az igazolt 
sportolók számára hirdetett képzésnél 
szükséges az érvényes versenyengedély és az 
egyesület írásbeli ajánlása. 
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Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési 
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulókat. 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 2022/2023-as tanév rendjéről szóló 

20/2022. (VII.29.) BM rendelet  2. számú 
mellékletének megfelelően 2023.02.22-ig 

Írásbeli felvételi vizsga Van. Egységes központi írásbeli felvételi 
vizsga matematikából és magyar nyelvből. 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

2022. december 2. 

Szegedi Tudományegyetem Kossuth 
Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola 

6724 Szeged, Kodály tér 1. 

Közpoti írásbeli ideje: 

2023. január 21., 10 óra 

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, 
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az 
Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, 
az írásbeli jelentkezési laphoz csatolnia kell az 
erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői 

bizottság véleményét. 

 

Felvételi alkalmassági 
elbeszélgetés 

Az emelt szintű nyelvoktatásra jelentkezőknek 
felvételi elbeszélgetés angol nyelven: 2023. 

február 27-március 2. 

A kreatív ágazatra jelentkezők számára 2023. 

február 27-március 2. 

A kreatív ágazatra jelentkezők hozzanak 

magukkal 5-6 db saját rajzot. A bíráló bizottság 
ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát. 

A felvételi döntés alapja A felvételt meghatározó pontokat a hozott, 
illetve a központi felvételin szerzett pontok 
összege határozza meg osztályonként eltérő 

módon. Iskolánkban a 7. osztály év végi és a 
8. osztály félévi eredményét vesszük 
figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar 

nyelv és irodalom(egy tantárgynak számít, a 

két tantárgy átlagát vesszük figyelembe), 
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matematika, történelem, idegen nyelv, 
biológia (egészségügyi ágazatra 
jelentkezőknél) vagy rajz (kreatív ágazatra 
jelentkezőknél). Az így szerzett 50 pont jelenti 
a hozott pontokat. 

 

Amennyiben a felvételiző a felsorolt 
tantárgyak valamelyikéből nem szerzett 
osztályzatot az általános iskolában, valamelyik 
természettudományos tantárgy utolsó két 
érdemjegyét vesszük figyelembe. 

Az egységes írásbeli felvételin elért eredmény 
(matematika: max. 50 pont + magyar nyelv: 

max. 50 pont = max. 100 pont) 

Összesen elérhetőpontszám: 150 pont ( max. 
50 pont hozott pont + max 100 pont központi 
írásbeli felvételik alapján). 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók a felvételi rangsorban előrébb 
kerülnek. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkezőket és az általános iskolát írásban 
értesítjük 2023. április 28-ig 

A képzés kezdete 2023/2024. tanév rendje szerint, várhatóan 
2023. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv) mellett biológia és a komplex szakmai 
vizsgatárgy. 

Emelt óraszámú képzés 

 0103, 0104: Egészségügy (emelt 
szintű oktatás angol nyelv 
tantárgyból) 

 0108: Divat, jelmez- és 
díszlettervező (emelt szintű oktatás 
angol nyelv tantárgyból) 

 0109: Grafikus (emelt szintű oktatás 
angol nyelv tantárgyból) 
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Oktatott idegen nyelv angol vagy német 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam:  

 komplex természettudományos 

tárgy 

10-11. évfolyam:  

 0101, 0102, 0103, 0104, 0105: 

biológia 

 0106, 0107, 0108, 0109: fizika 

 

A tanulmányokat záró vizsga  A 12. évfolyam végén három 
tantárgyból előrehozott érettségi 

vizsga. 

 A 13. évfolyam végén szakmai és 
érettségi vizsga. 

 

  

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium kollégiumaiban 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október. 19. Ha a járvány helyzet 
lehetővé teszi! 

2022. november 15. Ha a járvány helyzet 
lehetővé teszi! 

 

Egyéb fontos tudnivalók Az öt tanév alatt közismereti és szakmai 
elméleti tantárgyak tanítása, valamint 

gyakorlati oktatás folyik. Csoportbontásban 
tanítjuk pl. az idegen nyelvet, matematikát, 
informatikát, magyar nyelv és irodalmat, ill. a 
szakmai tantárgyak jelentős részét. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

NAPPALI munkarendben 

Ágazat Szakma Szakmairány 
SZKJ 
szám 

A képzés 
időtartam
a (tanév) 

Felvehet

ő létszám 
(fő) 

nappali 

Egészségügy 

Általános 

ápoló 
  

5 0913 

03 01 
3 90 

Egészségügy

i asszisztens 

Fogászati 

asszisztens  

Gyógyszertári 

asszisztens  

 

5 0913 

03 02 
2 64 

Rehabilitáci

ós terapeuta  
Gyógymasszőr 

5 0623 

03 09 
2 32 

Perioperatív 

szakassziszte

ns 

Aneszteziológi

ai 

szakassziszten

s 5 0910 

03 07 
3 32 

Műtéti 

szakassziszten

s 

Szociális 

Kisgyermek

gondozó, -

nevelő 

  
5 0922 

22 02 
2 30 

Egészségügy

i technika 

Fogtechniku

s 
  

5 0911 

02 01 
3 30 

 

Szükséges iskolai végzettség 
Érettségi vizsga  

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági 
vizsgálat: szükséges. Az egészségügyi 
tevékenység végzéséhez szükséges egészségi 
alkalmasság vizsgálat elvégzése, a 40/2004. 
(IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint 
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Integrált felkészítés 
Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Iskola honlapján, online jelentkezés 2023. április 
01 – 2023. augusztus 04. 

 

Felvételi döntés alapja 

Sikeres érettségi. 

Foglalkozás egészségügyi szakorvos által 
kiállított alkalmassági vélemény 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkezéskor megadott email címen, a 
jelentkezési időszakban folyamatosan, 
legkésőbb 2023. augusztus 11. 

 

Beiratkozás 
2023. június/ pótbeiratkozás 2023. augusztus 

 

Oktatott idegen nyelv 

 

Angol/német 

Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés esetén 

olasz 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés 

Önállóan szervezve, Szeged Városi Kollégium 
kollégiumaiban 

 

Nyílt napok időpontjai 
2023. március 23.  

 

Egyéb fontos tudnivalók 

Kapcsolattartás:  

pr.boroskati@gmail.com 

kzs.kojnoktunde@gmail.com 

  

mailto:pr.boroskati@gmail.com
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Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola 

Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény  
OM azonosító: 038484/010 

 
Cím 6725 Szeged, Bécsi krt. 38. 
Telefonszám 62/547-180 
E-mail iskolatitkar.klugpeteriskola@gmail.com 
Honlap www.siketekszeged.nhely.hu 
Intézményvezető neve Megyesi Istvánné 
Intézményvezető e-mail címe kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu  

Tagintézmény-vezető neve Kis Antal 
Tagintézmény-vezető e-mail címe kisantal.klugp.egymi@gmail.com 
Pályaválasztási felelős neve Héthy Katalin 
Pályaválasztási felelős e-mail címe hethyke@gmail.com 

 

SZAKISKOLAI KÉPZÉS 

Ágazat 
Képzés 

megnevezése 

Képzés 
azonosít
ó szám 

Kód-

szám 

A képzés 
időtartam
a (tanév) 

Felvehet
ő 

létszám 
(fő) 

Gazdálkodás 

és 

menedzsmen

t 

Számítógépes 

adatrögzítő 
(tanulásban 
akadályozott 
tanulóknak) 

32 0012 1+2 13 

Mezőgazdas

ág és 

erdészet 

Parkgondozó 
(tanulásban 
akadályozott 
tanulóknak) 

27 0013 1+2 13 

Gazdálkodás 

és 

menedzsmen

t 

Számítógépes 

adatrögzítő 
(hallássérült 

tanulóknak) 

32 0019 2 13 

Mezőgazdas

ág és 

erdészet 

Parkgondozó 
(hallássérült 
tanulóknak) 

27 0020 2 13 

      

file:///C:/Users/Kisantal/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0F56FDIM/iskolatitkar.klugpeteriskola@gmail.com
http://www.siketekszeged.nhely.hu/
mailto:kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu
file:///C:/Users/FelhASZNÁLÓ/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4J9OVY2C/hethyke@gmail.com
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Szükséges iskolai végzettség 

 

8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

A Hallásvizsgáló Országos Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság vagy a Megyei 

Szakértői Bizottság szakvéleményének 
megléte (tanulásban   
akadályozott/hallássérült tanuló) 

Orvosi alkalmasság 

 

A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 

2023.02.22-ig 
 
 

A felvételi döntés alapja Az iskola csak SNI tanulókat vesz fel a 
szakértői véleményben szereplő diagnózis 
alapján 

 

A felvételről való értesítés módja és 
ideje 

Az iskola írásban, postai úton megküldi a 
felvételről szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak. Általános 
felvételi eljárás szerint 2023.04.28. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Oktatott idegen nyelv Angol 

 

Kollégiumi elhelyezés Igényelhető 

 

Nyílt nap időpontja Telefonos egyeztetés alapján a tanév során 
folyamatosan várjuk az érdeklődőket. 
2022.12.08-án nyílt napot, 
pályaorientációs napot tartunk az 
érdeklődőknek 

 

Egyéb fontos tudnivalók Nincs 
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Szent Benedek Technikum, Gimnázium,  

Szakgimnázium és Szakképző Iskola 

Szegedi Tagintézménye 
OM azonosító száma: 201410 /  Telephely-kód: 006 

 
Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 5 

Telefonszám: 62/543-533 

30/396-48-99 

E-mail: titkarsag.szeged@szbi.hu 

Honlap: www.szbi.hu/szeged 

Intézményvezető neve: Dobroczki-Klatka Tünde 

Intézményvezető e-mail címe: klatka.tunde@szbi.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Hortobágyi Attila 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: hortobagyi.attila@szbi.hu 

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület megnevezése Kódszám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Gimnázium (általános 

tantervű) 
0075 4 24 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Integrált felkészítés nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott 
jelentkezési lapon 2023.02.22-ig. 

(A belügyminiszternek a 2022/2023. tanév 
rendjéről kiadott 22/2022. (VII. 29.) rendelete 

2. sz. mellékletében foglaltak szerint.) 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Tagintézményünkben a felvételi eljárásnak 
nem része a központi írásbeli felvételi 
dolgozatok megírása. 

mailto:titkarsag.szeged@szbi.hu
http://www.szbi.hu/
mailto:klatka.tunde@szbi.hu
mailto:hortobagyi.attila@szbi.hu
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Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

- 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs  

(Iskolánkban a felvételi eljárásnak része egy 

6-8 perces ismerkedő elbeszélgetés, ez 
azonban nem minősül szóbeli felvételi 
vizsgának. Részletes információk alább.) 

A felvételi döntés alapja 1.) Általános iskolai eredmények 

A felévételi pontszámítás forrása: 

Az általános iskolai jegyek, eredmények 
alapján számított pontok, az alábbi rendszer 
szerint: 

A tanuló 5., 6., 7. év végi és 8. félévi jegyei a 
következő tantárgyakból: 

 matematika; 

 magyar nyelv és irodalom; 

 történelem; 

 idegen nyelv (angol); 

 informatika. 

A tantárgyak jegyeit pontoknak számítva a 
megadott 5 tárgy 4 év végi/félévi jegyeiből 
összesen max. 100 pont szerezhető. 
Amennyiben a tanuló fel van mentve 
valamelyik figyelembe vett tantárgy értékelése 
és minősítése alól úgy egy 

természettudományos tantárgy osztályzatát 
vesszük figyelembe (fizika, kémia, biológia, 
földrajz). 

Ha az általános iskola helyi tantervében a 
magyar nyelv és irodalom tantárgyból két 
külön osztályzatot szerzett a tanuló, úgy a két 
érdemjegy átlagát vesszük számításba. 

2.) Szóbeli alkalmassági elbeszélgetés 

Az általános iskolai tanulmányokból számított 
pontok mellett az iskolánkba jelentkező 
tanulókat egy 6-8 perces ismerkedő 
beszélgetésre várjuk.  
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Fontos, hogy ez nem szóbeli felvételi vizsga, 
vagyis nem tantárgyi tudást, ismereteket mér, 
hanem a tanuló megismerése, motivációjának, 
szakmai rátermettségének vizsgálata a célja, 
ill. annak eldöntése, hogy a jelentkező 

alapvetően nyitott-e az iskola által képviselt 
keresztény értékrend elfogadására.  
(A tanulókat kérdezzük pl. a tanulási és 
életviteli szokásaikról, szabadidős 
elfoglaltságaikról, érdeklődési területükről.)  

Minősítése: megfelelt / nem felelt meg. 

A szóbeli elbeszélgetés időpontja:  

2023. március 8-9. 

Az iskolánkba jelentkező tanulók általános 
iskoláját elektronikus úton értesítjük az 
elbeszélgetés konkrét időpontjáról, valamint 
intézményünk honlapján a www.szbi.hu/szeged 
oldalon is kihirdetésre kerülnek az időpontok. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

2023. április 28-ig,  

A jelentkező által megadott email címre ill. az 
általános iskolának elektronikus úton küldjük 

el az értesítést. 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalomból, történelemből, 
matematikából, idegen nyelvből és 
informatikából.. 

Emelt óraszámú képzés - 

Oktatott idegen nyelv Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga a 12. évfolyam végén. 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban ill. a Szegedi 
Evangélikus Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai  2022. október 18. kedd 8.00 – 12.45 

 2022. november 11. péntek 8.00 – 13.00 
(Három nyílt óra, melyet követően 

iskolánk Szent Márton-napi 
programjaiba kapcsolódhatnak be az 
érdeklődők.) 

 2022. december 7. szerda 8.00 – 12.45 

http://www.szbi.hu/szeged


Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

223 

 

  

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma 
Kód-

szám 

Technik
ai 

azonosít
ó 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Informatika 

és távközlés 

Informatikai 

rendszer- és 

alkalmazás-

üzemeltető technikus  

/ Szoftverfejlesztő és 

-tesztelő 

0071  5 34 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 
- 

Integrált felkészítés nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott 
jelentkezési lapon 2023.02.22-ig. 

(A belügyminiszternek a 2022/2023. tanév 
rendjéről kiadott 22/2022. (VII. 29.) rendelete 
2. sz. mellékletében foglaltak szerint.) 

Írásbeli felvételi vizsga nincs 

Írásbeli vizsgára történő 
jelentkezés módja, határideje, a 
vizsgák helyszíne, ideje 

- 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs  

(Iskolánkban a felvételi eljárásnak része egy 
6-8 perces ismerkedő elbeszélgetés, ez 
azonban nem minősül szóbeli felvételi 
vizsgának. Részletes információk alább.) 

A felvételi döntés alapja 1.) Általános iskolai eredmények 

A felévételi pontszámítás forrása: 

Az általános iskolai jegyek, eredmények 
alapján számított pontok, az alábbi rendszer 
szerint: 
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A tanuló 5., 6., 7. év végi és 8. félévi jegyei a 
következő tantárgyakból: 

 matematika; 

 magyar nyelv és irodalom; 

 történelem; 

 idegen nyelv (angol); 

 informatika. 

A tantárgyak jegyeit pontoknak számítva a 
megadott 5 tárgy 4 év végi/félévi jegyeiből 

összesen max. 100 pont szerezhető. 
Amennyiben a tanuló fel van mentve 
valamelyik figyelembe vett tantárgy értékelése 
és minősítése alól úgy egy 
természettudományos tantárgy osztályzatát 
vesszük figyelembe (fizika, kémia, biológia, 
földrajz). 

Ha az általános iskola helyi tantervében a 

magyar nyelv és irodalom tantárgyból két 
külön osztályzatot szerzett a tanuló, úgy a két 
érdemjegy átlagát vesszük számításba. 

2.) Szóbeli alkalmassági elbeszélgetés 

Az általános iskolai tanulmányokból számított 
pontok mellett az iskolánkba jelentkező 
tanulókat egy 6-8 perces ismerkedő 
beszélgetésre várjuk.  

 

Fontos, hogy ez nem szóbeli felvételi vizsga, 
vagyis nem tantárgyi tudást, ismereteket mér, 
hanem a tanuló megismerése, motivációjának, 
szakmai rátermettségének vizsgálata a célja, 
ill. annak eldöntése, hogy a jelentkező 
alapvetően nyitott-e az iskola által képviselt 
keresztény értékrend elfogadására.  
(A tanulókat kérdezzük pl. a tanulási és 

életviteli szokásaikról, szabadidős 
elfoglaltságaikról, érdeklődési területükről.)  

Minősítése: megfelelt / nem felelt meg. 

A szóbeli elbeszélgetés időpontja:  

2023. március 8-9. 

Az iskolánkba jelentkező tanulók általános 
iskoláját elektronikus úton értesítjük az 
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elbeszélgetés konkrét időpontjáról, valamint 
intézményünk honlapján a www.szbi.hu/szeged 
oldalon is kihirdetésre kerülnek az időpontok. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

2023. április 28-ig,  

A jelentkező által megadott email címre ill. az 

általános iskolának elektronikus úton küldjük 
el az értesítést. 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalomból, történelemből, 
matematikából, idegen nyelvből. 

Emelt óraszámú képzés nincs 

Oktatott idegen nyelv angol 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 
Fizika 

A tanulmányokat záró vizsga Előrehozott érettségi vizsga magyar nyelv és 
irodalom, matematika és történelem 
tantárgyakból a 12. évfolyam végén; majd a 13. 
év végén érettségi vizsga élő idegen nyelv 
(angol) tantárgyból, valamint szakmai vizsga, 
amely a tanuló adott vizsgatárgyból letett emelt 
szintű érettségi vizsgájának felel meg. Az 

érettségi vizsgáról valamennyi érettségi 
vizsgatárgy és a szakmai vizsga sikeres 
letételét követően lehet érettségi bizonyítványt 
kiállítani. 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban ill. a Szegedi 
Evangélikus Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai  2022. október 18. kedd 8.00 – 12.45 

 2022. november 11. péntek 8.00 – 13.00 

(Három nyílt óra, melyet követően 
iskolánk Szent Márton-napi programjaiba 
kapcsolódhatnak be az érdeklődők.) 

 2022. december 7. szerda 8.00 – 12.45 

 

  

http://www.szbi.hu/szeged
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Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum 
OM azonosító száma: 200917 

 
Cím:   6724 Szeged, Rigó u. 24/D 

Telefonszám:  20/478-4819, 62/246-062 

E-mail:  szeged@baptistaoktatas.hu 

Honlap:  szeged.baptistaoktatas.hu 

Intézményvezető neve:  Bucskó József 

Pályaválasztási felelős neve:  Barna Zoltán 

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület Kódszám 
A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Emelt szintű ngol nyelv 0001 4 10 

Általános tantervű 0002 4 20 

 

Szükséges iskolai végzettség  Általános iskola 8. évfolyama 

 

Alkalmassági követelmény Nincs 

 

Integrált felkészítés 0001: Ezen a tanulmányi területen nincs. 

0002: A tanulmányi területre sajátos nevelési 
igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdő) valamint a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. Korlátozott létszámban 

vesszük fel őket. 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, az Oktatási Hivatal hivatal által 
kiadott jelentkezési lapon 2023.02.22-ig 

az általános iskolában. 

 

mailto:mora.ferenc@baptistaoktatas.hu
mailto:mora.ferenc@baptistaoktatas.hu
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Az írásbeli felvételi vizsga 

 

Egységes központi írásbeli felvételi vizsga 
matematikából és magyar nyelvből. 

 

A felvételi döntés alapja 0001: Maximálisan 100 pontot lehet elérni, az 
alábbiak szerint: 

Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és 
matematikából (25 + 25 pont, azaz max. 50 
pont). 

Általános iskolai tanulmányi eredmény: 

A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam 
félévi osztályzatainak összege magyar nyelv 
és irodalom (átlagoljuk); történelem; 
matematika; angol nyelv; biológia vagy 

földrajz vagy fizika vagy kémia vagy 
természetismeret tantárgyakból  

(max. 25 pont). 

Szóbeli felvételi vizsga: 

Az általános iskola angol nyelvi tananyagából. 
A témakörök és a nyelvtani ismeretek 
megtalálhatók az iskola honlapján. 

Honlapon jelezzük a felvételi vizsga 

időpontját. 

2023. február 23. és március 14. között 
szervezzük külön beosztás szerint  

(max. 25 pont) 

Az írásbeli felvételi vizsga eredménye 50%, 

általános iskolai tanulmányi eredmény 25 %, 

szóbeli felvételi 25 %. 

 

0002: Maximálisan 100 pontot lehet elérni, az 
alábbiak szerint: 

A központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és 
matematikából (25 + 25 pont, azaz max. 50 
pont). 

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból 
sajátos nevelési igény miatt felmentésben 
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részesül, és emiatt nem kell megírnia az egyik 
tantárgy írásbeli dolgozatát, ebben az esetben 

a másik tantárgy eredményét duplázzuk. 

Általános iskolai tanulmányi eredmény: 

A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam 

félévi osztályzatainak összege magyar nyelv 
és irodalom (átlagoljuk); történelem; 
matematika; idegen nyelv; biológia vagy 
földrajz vagy fizika vagy kémia vagy 
természetismeret tantárgyakból (max. 25 
pont). 

Ha valaki 7. és 8. osztályban két idegen 
nyelvből kapott osztályzatot, a számára 

kedvezőbb idegen nyelvi jegyeket vesszük 
figyelembe. 

Szóbeli felvételi: 

Nem szaktárgyi jellegű. Elbeszélgetés, 
ismerkedés. Kommunikációs készség, 
szövegértés, motivációs háttér és 
értékrendünkre való nyitottság felmérése. 
Iskolánkról való tájékozottság bemutatása. 

Honlapon jelezzük a szóbeli felvételi 
időpontját. 

2023. február 23. és március 11. között 
szervezzük külön beosztás szerint.  

(max. 25 pont) 

Az írásbeli felvételi vizsga eredménye 50%, 

általános iskolai tanulmányi eredmény 25 %, 

szóbeli felvételi 25 %. 

A sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés 
fejlődési zavarral), valamint a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülő 
előzetes jelzése alapján biztosítjuk. Ennek 
figyelembe vételéhez az írásbeli szakértői 
vélemény csatolása szükséges. 
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A felvételről való értesítés módja 
és ideje 

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a 
jelentkezőknek: 2023.04.28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Emelt szintű érettségi vizsgára választható 
tantárgyak a magyar nyelv és irodalom, 
történelem, matematika, angol nyelv, német 
nyelv, biológia, földrajz, fizika, informatika. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol nyelv, német nyelv 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga  

 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban (Szegedi Városi 
Kollégium) – jelentkezés egyénileg. 

 

Nyílt napok időpontjai Honlapon jelezzük a felvételi 

tájékoztatók és nyitott tanórák időpontját. 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma Kódszám 

A képzés 
időtarta

ma 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Rendészet és 

közszolgálat 

Közszolgálati 

technikus 
0003 5 34 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8. évfolyama 

 

Alkalmassági követelmény Iskolaorvosunk végzi a vizsgálatot, 2023. 
május 02. után. 
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Integrált felkészítés A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű 
(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) 
valamint a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. Korlátozott létszámban 

vesszük fel őket. 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott 
jelentkezési lapon 2023.02.22-ig az általános 
iskolában 

 

Az írásbeli felvételi vizsga 

 

Egységes központi írásbeli felvételi vizsga 
matematikából és magyar nyelvből 

 

A felvételi döntés alapja Maximálisan 100 pontot lehet elérni, az 
alábbiak szerint: 

A központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és 
matematikából (25 + 25 pont, azaz max. 50 
pont). 

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból 
sajátos nevelési igény miatt felmentésben 

részesül, és emiatt nem kell megírnia az egyik 
tantárgy írásbeli dolgozatát, ebben az esetben 
a másik tantárgy eredményét duplázzuk 

Általános iskolai tanulmányi eredmény: 

A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam 
félévi osztályzatainak összege magyar nyelv 
és irodalom (átlagoljuk); történelem; 
matematika; idegen nyelv; biológia vagy 

földrajz vagy fizika vagy kémia vagy 
természetismeret tantárgyakból  

(max. 25 pont). 

Ha valaki 7. és 8. osztályban két idegen 
nyelvből kapott osztályzatot, a számára 
kedvezőbb idegen nyelvi jegyeket vesszük 
figyelembe. 

Szóbeli felvételi: 
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Nem szaktárgyi jellegű. Elbeszélgetés, 
ismerkedés. Kommunikációs készség, 
szövegértés, motivációs háttér és 
értékrendünkre való nyitottság felmérése. 
Iskolánkról való tájékozottság bemutatása. 

Honlapon jelezzük a szóbeli felvételi 
időpontját. 

2023. február 23. és március 11. között 
szervezzük külön beosztás szerint. (max. 25 
pont) 

Az írásbeli felvételi vizsga eredménye 50%, 

általános iskolai tanulmányi eredmény 25 %, 

szóbeli felvételi 25 %. 

 

A sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés 
fejlődési zavarral), valamint a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 
diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülő 
előzetes jelzése alapján biztosítjuk. Ennek 
figyelembe vételéhez az írásbeli szakértői 
vélemény csatolása szükséges. 

 

A felvételről való értesítés módja 
és ideje 

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a 
jelentkezőknek: 2023.04.28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Emelt szintű érettségi vizsgára választható 
tantárgyak a magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, angol nyelv, német 
nyelv, informatika, szakmai. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol nyelv 

 

A tanulmányokat záró vizsga Technikusi vizsga 
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Kollégiumi elhelyezés  Szeged város kollégiumaiban (Szegedi Városi 
Kollégium) – jelentkezés egyénileg 

 

Nyílt napok időpontjai Honlapon jelezzük a felvételi 

tájékoztatók és nyitott tanórák időpontját 
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Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló 

Zeneművészeti Szakgimnázium 
OM azonosító száma: 200423 

 
Cím: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 42. 

Telefonszám: 62/544-855 

E-mail: vantus.iroda@szegedikonzi.hu 

Honlap: www.szegedikonzi.hu 

Intézményvezető neve: Ujvári István 

Intézményvezető e-mail címe: ujvari@szegedikonzi.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Túri Nilkolett 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: turi.nikolett@szegedikonzi.hu 

 

SZAKGIMNÁZIUMI  

Ágazat Megszerezhető alapszakma Kód-szám 
A képzés 

időtartama 

(tanév) 

XI.II. 

Előadóművész

et 

Klasszikus zenész II. – 

fafúvós szakirány 
0002 4+1 

XI.II. 

Előadóművész

et 

Klasszikus zenész II. – 

rézfúvós szakirány 
0003 4+1 

XI.II. 

Előadóművész

et 

Klasszikus zenész II. –  

Húros/vonós szakirány 
0004 4+1 

XI.II. 

Előadóművész

et 

Klasszikus zenész II. –  

billentyűs szakirány 
0005 4+1 

XI.II. 

Előadóművész

et 

Klasszikus zenész II. –  

magánénekes szakirány 
0006 4+1 

XI.II. Klasszikus zenész II. –  0007 4+1 

mailto:vantus.iroda@szegedikonzi.hu
http://www.szegedikonzi.hu/
mailto:ujvari@szegedikonzi.hu
mailto:turi.nikolett@szegedikonzi.hu
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Előadóművész

et 

ütős szakirány 

 

Szükséges iskolai végzettség 8. évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Felvételi feltétel a készség- és 

képességfelmérésen elért megfelelt 

eredmény. 

Szolfézs írásbeli  

Szolfézs szóbeli  

Hangszerjáték 

 

Integrált felkészítés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű szakgimnáziumi oktatása (9-12/13. 
évfolyam) 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM. rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 

 

Készség és képességfelmérés 
tervezett helye és ideje 

 

Intézményünkben (6724 Szeged, Kossuth L. 
sgt. 42.) 

2023.03.06. 10 órától 

 

A felvételi döntés alapja Az iskola általános képzési tantárgyi írásbeli 
felvételit, szóbeli meghallgatást nem hirdet. 

A felvételről az általános iskolában elért 
eredmények és további képességek, készségek 
vizsgálata szerint: 

Hozott pontszámok összege (max. 50 pont) 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem 
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Matematika 

(Idegen nyelv 7. évfolyam tanév végi és 8. 
évfolyam félévi eredménye) 

A jelentkezők számára - a 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet alapján - azon tárgyakat 

kivesszük a felvételkor figyelembe vettek 
sorából, melyekből a tanuló felmentéssel 
rendelkezik. 

A jelentkezők rangsorolása: hozott 

pontszámok alapján történik 

 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

A 22/2022. (VII.29.) BM rendeletben foglaltak 
szerint, levélben 2023.04.28-ig. 

 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 

angol, matematika, ének-zene 

 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

 

Oktatott idegen nyelv Angol nyelv 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

Komplex természettudomány  

 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés (Szeged város kollégiumaiban) egyénileg 
intézendő 

 

Nyílt nap időpontja 2022.11.23. 8 óra 
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Egyéb fontos tudnivalók A jelentkezési lapon kérjük a 

HANGSZERT megjelölni! 

Előzetes felkészítés: 

Elméleti felkészítő foglalkozások 

(Szeged, Kossuth Lajos sgt. 42.) 

2023.02.17. 16.30 – 17.00 

2023.02.24. 16.30 – 17.00 

2023.03.03. 16.30 – 17.00 

 

Előmeghallgatás: 

I. 2022.11.23. 10.00 

II. 2023.01.30. 12.00 

 

Szakmai készség és képességfelmérés 

Hangszeres, Magánénekes 

Szolfézs írásbeli (Elmélet) 

1. Hangközmenet lejegyzése zongorás 
diktálás után 

2. Ritmusdiktandó ismert ritmusképletekkel 
(2/4-es metrum, 8 ütem) 

3. Egyszólamú népdalszerű 
dallam lejegyzése zongorás diktálás 
után, szolmizációs betűkkel. A dallam 
ritmusát előre megadjuk, de a lüktetést 
és az ütemvonalakat a vizsgázónak kell 
meghatároznia. 3/4-es vagy 4/4-es 
metrum, a dallamban könnyebb alteráció 
előfordulhat. 

4. Kétszólamú klasszikus periódus 
lejegyzése zongorás diktálás után 
hangjegyekkel, 3#-3b előjegyzésig. 3/4-es 
vagy 4/4-es metrum. A fölső 
szólamban alterált hang előfordulhat. 

5. Hangköz- és hármashangzat-felépítés 
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Szolfézs szóbeli (Elmélet) 

1. Hozott anyag: 10 magyar népdal éneklése 
fejből, szöveggel és szolmizálva 

2. Lapról olvasás szolmizálva, mérőütéssel 

3. Hangközök, hármashangzatok és 

fordításaik, dominánsszeptim, valamint 
pentaton és modális hangsorok 
felismerése hallás után, azok éneklése 
szolmizálva és hangnévvel 

4. Kvintkör ismerete, vezetőhang 
megállapítása 

Hangszerjáték  

Fuvola, Oboa, Klarinét, Fagott, Blockflöte, 

Kürt, Trombita, Harsona, Tuba, Ütőhangszer, 
Hegedű, Mélyhegedű, Cselló, Nagybőgő, 
Zongora, Orgona, Csembaló, Gitár, Hárfa, 
Magánének 

A főtárgyak felvételi anyagának részletes 

leírása az iskola honlapján található:  

http://www.szegedikonzi.hu 

 

  

http://www.szegedikonzi.hu/
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Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola Szegedi Tagintézménye 
OM azonosító száma: 201425 

Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44. 

Telefonszám: 0630/960-0219 

E-mail: premiermuveszeti@premiermuveszeti.hu 

Honlap: www.premiermuveszeti.hu 

Intézményvezető neve: Kulcsár Sándor 

Intézményvezető e-mail címe: premiermuveszeti@premiermuveszeti.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Tápai Róbert 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: premiermuveszeti@premiermuveszeti.hu 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Szakmai érettségi végzettséget adó képzés (9-13. évfolyam) 

Feladatellátási hely: 005 

 

Ágazat 

Szakmacsopo
rt 

Művészet 

 

Kódszá
m 

Képzés
i 
forma 

A képzés 

időtartam
a 
(tanév) 

Felvehet
ő 

létszá
m 
(fő) 

 

Előadóművészet 

Szórakoztató zenész 
II. (énekes

 szólist
a szakmairány) 

 

0007 

 

nappali 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 fő 

Előadóművészet 
Szórakoztató zenész II. 
(fafúvós szakmairány) 

0008 nappali 5 

Előadóművészet 
Szórakoztató zenész II. 
(rézfúvós szakmairány) 

0009 nappali 5 

 

Előadóművészet 

Szórakoztató zenész II. 

(húros/vonós 

szakmairány) 

 

0010 

 

nappali 

 

5 

Előadóművészet 
Szórakoztató zenész II. 
(billentyűs 

0011 nappali 5 

mailto:premiermuveszeti@premiermuveszeti.hu
http://www.premiermuveszeti.hu/
mailto:premiermuveszeti@premiermuveszeti.hu
mailto:premiermuveszeti@premiermuveszeti.hu
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szakmairány) 

Előadóművészet 
Szórakoztató zenész II. 
(ütős szakmairány) 

0012 nappali 5 

 

Előadóművészet 

Táncos II. (kortárs-, 
modern

 tánco
s szakmairány) 

 

0020 

 

nappali 

 

5 

 

Szükséges iskolai végzettség 

 

Általános iskola 8. osztály 

 

 

Alkalmassági követelmények 

Zenei előképzettséget nem igényel. 

 

Táncból alkalmassági vizsga. Mindkét 
szakképzésnél: Egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 

Integrált felkészítés Enyhe fokú értelmi fogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartási zavarral) küzdő tanulók felkészítése. 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

A jelentkezés módja és  

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 
22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023.02.22-ig. 

Meghallgatás Szórakoztató zenész hangszeres: Meghallgatás, 
elbeszélgetés, készségfelmérés. Két különböző 

stílusú dal bemutatása. 

 

Szórakoztató zenész énekes szólista: 
Meghallgatás, elbeszélgetés, készségfelmérés. Két 
különböző stílusú dal és egy népdal bemutatása. 

 

Táncos: A táncművészeti képzésre alkalmas 
fizikai állapot és kreativitás. Két különböző stílusú 

tánc bemutatása. 
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A felvételi döntés alapja A felvétel feltétele a művészeti képességek, 
készségek megléte. 

 

Általános iskolai tanulmányi eredmények: 

A 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztályos 

félévi eredmények. (magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, idegen nyelv) 
tantárgyakból) 

 

A felvételi vizsgák tervezett  

helye és ideje 

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44. 

Szórakoztató zenész: 2023.03.01. 10 órakor 

Kortárs-, modern táncos: 2023.03.01. 10 órakor 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban értesítjük az iskolát és a tanulót 2023. 

április 28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 01. 

 

Oktatott idegen nyelv A tagozaton kötelezően oktatott idegen nyelv az 
angol 

 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyamon komplex természettudományos 

tárgy  

10-12. évfolyamon ének-zene, informatika vagy 
földrajz választható 

A tanulmányokat záró vizsga 5. év végén érettségi vizsga; 

5. év végén szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

 

Nyílt nap időpontja Szórakoztató zenész; kortárs-modern táncos: 
2022.11.16. 10:00 – 14:00 

Oktatott szakmák: Szórakoztató zenész II. 

Kortárs-, modern táncos II. 
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Intézményünk profilja, a könnyűzenei tanszakok és a 
kortárs-, modern tánc oktatása. A Premier Művészeti 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
Szegedi Tagintézmények célja, olyan elméleti és 
gyakorlati ismeretek oktatása, amelyek felkészítik a 

tanulót a szakmai követelmények teljesítésére, képessé 
teszik a középfokú, emeltszintű és felsőfokú 
szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátására. 

Egyéb fontos tudnivalók Szakgimnáziumi kerettantervek: 

Tanulmányi terület: Művészet 

 Művészeti szak: 

Szórakoztató zenész II. – könnyűzenei tanszakok: 
ének, gitár, basszusgitár, dob, billentyűs hangszerek: 

zongora, szintetizátor; szaxofon, trombita; 

Megj.: A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet  a   szakképzés   megkezdésekor   hatályos 4 
0215 08 szakképesítés megszerzése. 

Táncos II. – kortárs-, modern táncos; 

Megj.: A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet  a   szakképzés   megkezdésekor   hatályos 4 
0215 09 szakképesítés megszerzése. 

 

  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

242 

 

Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, 

Gimnázium és Kollégium Szegedi Tagintézménye 
OM azonosító száma: 203109 

 

Cím: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. 

Telefonszám:  06/70/9671868 

E-mail:  szeged@gfe-technikum.hu 

Honlap:  https://szeged.gfe-technikum.hu/ 

Tagintézmény-vezető neve:  Lipcsei Marianna 

Tagintézmény-vezető e-mail címe:  lipcseym1102@gmail.com 

Pályaválasztási felelős neve: Lipcsei Marianna 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: lipcsei.marianna@gfe-technikum.hu 

 

TECHNIKUM  

Ágazat Szakma Szakmajegyzék 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartam
a (tanév) 

Felvehet
ő létszám 

(fő) 

Épületgépészet 
Épületgépész 

technikus 
5 0732 07 01 0016 5 év 26 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Szakma Szakmajegyzék 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő létszám 

(fő) 

Gépészet Hegesztő 4 0715 10 08 0017 3 20 

Elektronika 

és 

elektrotechni

ka 

Villanyszerelő 4 0713 04 07 0019 3 36 

Gépészet 

Épület- és 

szerkezetlakato

s 

4 0732 10 03 0018 3 20 

Épületgépész

et 

Hűtő- és 

szellőzésrendsz

er-szerelő 

4 0732 07 02 0020 3 20 
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Építőipar 
Szerkezetépítő 

és -szerelő 
4 0732 06 12 0021 3 12 

Épületgépész

et 

Víz- és 

csatornarendsz

er-szerelő 

4 0732 07 04 0023 3 15 

Épületgépész

et 

Központifűtés- 

és gázhálózat 

rendszer 

szerelő 

4 0732 07 03 0022 3 15 

 

 

Szükséges iskolai végzettség 

 

Általános iskola 8. osztály 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 2022.02.01-
ig. 

  

A felvételi döntés alapja 7. osztályos tanév végi, 8. osztályos félévi 
eredmény, egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Hivatalos levélben, 2022. április 29.-ig 

 

 

A képzés kezdete 2022. szeptember 1. 

 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 
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A tanulmányokat záró vizsga 0016 Technikusi vizsga 

0017-0023: Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Nincs 

 

Nyílt napok időpontjai 2022 szeptember 22. 

2022. október 4. 

2022. november 9. 

2022. december 1. 

2023 január 10. 

 

Egyéb fontos tudnivalók - 
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Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, 

Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító száma: 102731 

 

Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. 

Telefonszám: 62/444-190 

E-mail: waldorf.szeged@gmail.com 

Honlap: www.waldorfszeged.hu 

Intézményvezető neve: Vatai Gábor 

Intézményvezető e-mail címe: waldorf.szeged@gmail.com 

Pályaválasztási felelős neve: Köszler Zoltán 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: waldorf.szeged@gmail.com 

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület Kódszám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Általános gimnázium 0001 5  

 

Bővebb információk az iskoláról és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról az 
iskola honlapján: 

 

https://www.waldorfszeged.hu/ 

  

mailto:waldorf.szeged@gmail.com
http://www.waldorfszeged.hu/
mailto:waldorf.szeged@gmail.com
mailto:waldorf.szeged@gmail.com
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Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
OM azonosító száma: 201260 

 

Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky u.1. 

Telefonszám: 62/313-712 

E-mail: info@wesleydelalfold.hu  

Honlap: www.wesleydelalfold.hu 

Intézményvezető neve: Ormándiné Nógrádi Erika 

Intézményvezető e-mail címe: info@wesleydelalfold.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Ormándiné Nógrádi Erika 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: info@wesleydelalfold.hu 

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület Kódszám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Gimnázium 0001 4 15 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8. osztály 

 

Alkalmassági követelmény Nincs 

 

Integrált felkészítés A tanulmányi területre  

– mozgáskorlátozott 

– érzékszervi fogyatékos 

o látássérült (gyengénlátó) 

o hallássérült (nagyothalló) 

– beszédfogyatékos 

– autizmus spektrum zavarral küzdő 

– pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási - zavarral küzdő 

mailto:info@wesleydelalfold.hu
http://www.wesleydelalfold.hu/
mailto:info@wesleydelalfold.hu
mailto:info@wesleydelalfold.hu
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– beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-
séggel küzdő 

tanulók IS jelentkezhetnek. 

 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 22/2022. (VII. 29.) EMMI rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Amennyiben a tanuló rendelekezik 

szakértői véleménnyel, a jelentkezési laphoz 

kérjük csatolni annak fénymásolatát! 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja Felvétel a 7. évvégi és 8. osztály félévi 
tanulmányi eredmények alapján. Tanulmányi 
eredmény: magyar nyelv, magyar irodalom, 
matematika, idegen nyelv, történelem,  
tantárgyak átlaga. (max. 50 pont) Tantárgyi 

felmentés esetén a maximális pontszám 
arányosításra kerül. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Írásban 2023.04.28-ig  

 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Földrajz, történelem 

 

 

Emelt óraszámú képzés Nincs 
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Oktatott idegen nyelvek 1. idegen nyelv: angol  

2. idegen nyelv: német 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Nincs 

 

Nyílt nap 2022.11.14. 08.00-11.00. (vírushelyzettől 
függően); illetve előzetes bejelentkezés alapján 
folyamatosan fogadjuk az érdeklődőket 

 

Megjegyzés: Felvételi elbeszélgetés indokolt esetben 
2023.02.27-03.14. között egyeztetett 

időpontban 
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Szentes 

Horváth Mihály Gimnázium  
OM azonosító száma: 029737 

 
Cím:  6600 Szentes, Szent Imre herceg 

utca 2. 

Telefonszám:  63/561-580 

E-mail:  hmgszentes@hmg.hu 

Honlap:  hmg.hu 

Intézményvezető neve:  Sipos Kitti Lídia 

Intézményvezető e-mail címe:  igazgato@hmg.hu 

Pályaválasztási felelős neve:  Sipos Kitti Lídia 

Pályaválasztási felelős e-mail címe:  igazgato@hmg.hu 

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület megnevezése Kódszám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Haladó angol nyelvi tagozat 0002 4 30 

Kezdő német nyelvi tagozat 0003 4 30 

Matematika-fizika tagozat 0004 4 30 

Biológia-kémia tagozat 0005 4 30 

Irodalmi-drámai-média tagozat 0007 4 30 

Humán tagozat 0014 4 30 

Hat évfolyamos képzés 0010 6 34 

 

Szükséges iskolai végzettség:  0002, 0003, 0004, 0005, 0007, 0014: 
általános iskola elvégzett 8. osztálya  

0010: általános iskola elvégzett 6. 

osztálya 

Integrált felkészítés:  nincs 

A jelentkezés módja és határideje:  2023. február 22.  
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Írásbeli felvételi vizsga:  2023. január 21. (a felvételi írásbeli 
vizsgára 2022. december 2-ig kell 
jelentkezni!)   

Szóbeli felvételi vizsga:  nincs 

A felvételi döntés alapja:  -négy évfolyamos képzésre történő 

jelentkezés esetén a magyar és 
matematika központi felvételi írásbeli 
vizsga eredményei, és 7. osztály év 
végi és 8. osztály félévi eredményei 
alapján  

-hat évfolyamos képzés esetében a 
központi felvételin szerzett pontszám, 
valamint az 5. osztály év végi és 6. 

osztály félévi osztályzatok alapján 
történik a pontszámítás 

Mindegyik tagozaton a hozott pontok 
és az írásbeli felvételi vizsgán elért 
pontszámok összesítése szerinti 
rangsorolás alapján hozzuk meg a 
felvétellel kapcsolatos döntést. 50-
50%-ban vesszük figyelembe a 

hozott, és az írásbeli vizsgán elért 
pontokat. Az írásbeli eredményeket 
tagozatonként súlyozzuk a 
következők szerint:  

0002, 0003: magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelv, földrajz hozott pontok 
50%, a matematika és a magyar 

írásbeli felvételi 25- 25%.  

0007, 0014: magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelv (50 pont), a humán és az 
irodalmi-drámai-média tagozaton a 
matematika írásbeli 20%, a magyar 
írásbeli felvételi 30%. 

0004: magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv, fizika (60 pont) a 
matematika írásbeli 30%, a magyar 
írásbeli felvételi 20%.  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

251 

 

0005: magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelv, biológia, kémia (70 
pont) a matematika írásbeli 30%, a 
magyar írásbeli felvételi 20%.  

0010: Ált. isk. 5. év végi, és 6. félévi 
eredmény. Magyar nyelv és irodalom, 
történelem, matematika, idegen nyelv 
(40 pont) a matematika és a magyar 
írásbeli felvételi 25-25% 

A többi esetben 7. év végi, és 8. félévi 
érdemjegyek.  

 

A felvételről való értesítés módja és 
ideje: 

A 4 évfolyamos képzésre jelentkezők 
értesítése levélben, az általános 
iskolákon keresztül, illetve a szülők 
is kapnak értesítést. 6 évfolyamos 
képzés esetén levélben értesítjük a 
szülőket 2023. április 28-ig.  

A képzés kezdete:  2023. szeptember 1.  

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés:  

11. évfolyamtól. Minden képzéstípus 

esetén választható: angol nyelv, 
német nyelv, francia nyelv, magyar 
nyelv és irodalom, matematika, 
fizika, történelem, biológia, földrajz, 
informatika, kémia tantárgyakból 

 

Emelt óraszámú képzés: 

a tagozatokon emelt óraszámú képzés 
folyik 

0002: Angol nyelv  
0003: Német nyelv  
0004: Matematika, fizika  
0005: Biológia, kémia  
0007: Tánc, dráma, Mozgókép- és 
médiaismeret  
0014: Magyar nyelv és irodalom, 
történelem 

Oktatott idegen nyelv:  angol, német, francia, orosz, latin 

A tanulmányokat záró vizsga: Érettségi vizsga 
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Kollégiumi elhelyezés:  van, Terney Béla Kollégium, 6600 
Szentes, Jövendő utca 6.  

Nyílt napok időpontjai:  2022. november 18., péntek, 8.30-tól 
12.30-ig 

Egyéb fontos tudnivalók az iskola honlapján: www.hmg.hu 

facebook: 
https://www.facebook.com/hmgszent
es 

 

 

  

http://www.hmg.hu/
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Hódmezővásárhelyi SZC 

Szentesi Boros Sámuel Technikum 

OM azonosító: 203039/002 

 
Cím 6600 Szentes, Ady Endre utca 6-8. 

Telefonszám 63/313-038 

E-mail iskola@hszcboros.hu 

Honlap www.borosszentes.hu 

Intézményvezető neve Somosné Puskás Krisztina 

Intézményvezető e-mail címe iskola@hszcboros.hu 

Pályaválasztási felelős neve Ladányiné Lőrincz Ildikó 

Pályaválasztási felelős e-mail címe iskola@hszcboros.hu 

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-13. évfolyam) 

Ágazat 
Szakképesítés Szakma 

szám 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Közlekedés és 
szállítmányozás  

Logisztikai 
technikus 

5 1041 15 
06 

1010 5 24 

Gazdálkodás és 
menedzsment 

Pénzügyi-
számviteli 
ügyintéző / 

Vállalkozási 

ügyviteli 
ügyintéző 

5 0411 09 
01 /  

5 0411 09 

02 

1020 5 32 

Egészségügy 

Csecsemő- és 
gyermekápoló 

5 0913 03 
04 

1030 5 15 

Általános ápoló  
5 0913 03 

01 
1031 6 17 

Oktatás 
Oktatási 

szakasszisztens 
5 0188 25 

01 
1040 5 16 

 

mailto:iskola@hszcboros.hu
http://www.borosszentes.hu/
mailto:iskola@hszcboros.hu
mailto:iskola@hszcboros.hu
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Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 
22/2022. (VII.29) BM rendelet 2. számú 
mellékletének megfelelően 2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga alapján 
rangsoroljuk a jelentkezőket.  

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak 2023. április 28-ig 

A képzés kezdete 2023-2024-es tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Az ágazati szakmai tantárgyakból: 
egészségügy alapismeretek, közgazdaság 

alapismeretek, közlekedés, szállítmányozás, 
logisztika alapismeretek 

Közismereti tantárgyakból: biológia, kémia, 
történelem, idegen nyelv, matematika, magyar 
nyelv és irodalom 

Emelt óraszámú képzés A választott szakmacsoporttól függően 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

Közlekedés és szállítmányozás ágazatban: 

fizika 

Gazdálkodás menedzsment ágazatban: földrajz 

Egészségügy ágazatban: biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga és szakmai érettségi vizsga 
(technikusi vizsga) 
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Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt napok időpontjai Szakmacsoportok bemutatkozása: 2022. 

október 26., 13:00 órától  

Nyílt órák látogatása: 2022. november 16., 

délelőtt 8:00 órától 

Mesterségek éjjele: 2022. november 11., 

15.00–18.00 óra 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Szentesi Pollák Antal Technikum 

OM azonosító száma: 203039/011 

Cím 6600 Szentes, Apponyi tér 1. 

Telefonszám 63/562-280 

Fax 63/562-280 

E-mail  pollak@pollakszentes.hu  

Honlap http://www.pollak.hu 

Intézményvezető neve Kovács Attila 

Intézményvezető e-mail címe akovacs@pollakszentes.hu  

Pályaválasztási felelős neve Berényi Katalin 

Pályaválasztási felelős e-mail címe berenyi.kata7@gmail.com  

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-13. évfolyam) 

Ágazat 
 

Szakma 

 

Szakma szám 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Informatika és 

távközlés 

Informatikai 
rendszer- és 
alkalmazás-
üzemeltető 
technikus 

5 0612 12 02 6010 5 20 

Informatika és 
távközlés 

Szoftverfejlesztő 
és -tesztelő 

5 0613 12 03 6020 5 20 

Elektronika és 
elektrotechnika 

Erősáramú 
elektrotechnikus 

5 0713 04 04 6030 5 12 

Elektronika és 
elektrotechnika 

Ipari informatikai 
technikus 

5 0714 04 05 6040 5 12 

 

  

mailto:pollak@pollakszentes.hu
http://www.pollak.hu/
mailto:akovacs@pollakszentes.hu
mailto:berenyi.kata7@gmail.com
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Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8. évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Nincs 

Integrált felkészítés Egyéb pszichés fejlődési zavarral (figyelem 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulókat integráltan 
oktatjuk. 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv, matematika, fizika 
és informatika tantárgyakból) elért 
osztályzatok átlaga alapján rangsoroljuk a 
jelentkezőket.  

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak 2023.04.28-ig 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, angol vagy német nyelv, 
informatika, ágazati szakmai tantárgy 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol vagy német nyelv 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

fizika 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga és szakmai vizsga (technikusi 
oklevél) 

  

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 
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Nyílt nap(ok) időpontja(i) 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

2022. október 19. 15:00 

2022. november 15. 8:00 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Szentesi 

Zsoldos Ferenc Technikum 

OM azonosító száma: 203039/008 

Cím 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1. 

Telefonszám 63/562-335 

E-mail zsoldos@zsoldosf. hu  

Honlap https://zsoldos.edu.hu/ 

Intézményvezető neve Pintér Etelka 

Intézményvezető e-mail címe  pinter.etelka@hiszk.hu 

Pályaválasztási felelős neve Orosziné Gulyás Ildikó 

Pályaválasztási felelős e-mail címe oroszineigh@zsoldosf.hu  

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK (9-13. évfolyam) 

Ágazat Szakma Szakma szám 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Szépészet Fodrász 5 1012 21 01 8010 5 16 

Szépészet 
Kozmetikus 
technikus 

5 1012 21 03 8011 5 16 

Rendészet és 
közszolgálat 

Közszolgálati 
technikus 

5 0413 18 01 8040 5 32 

Épületgépészet 
Épületgépész 

technikus 
5 0732 07 01 8030 5 16 

Gépészet 
Gépész 

technikus 
5 0715 10 05 8020 5 16 

 

  

mailto:zsoldosf@zsoldos.sulinet.hu
https://zsoldos.edu.hu/
mailto:oroszineigh@zsoldosf.hu
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Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Fizikai és egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet szerint 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga Szóbeli elbeszélgetés Szépészet, Rendészet és 
közszolgálat ágazat, Honvéd Kadét Program 
esetében szükséges. 

Helye: 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1. 
Ideje: 2023. március 10. 

Az alkalmassági vizsgák 
tervezett helye és ideje 

A Rendészet és közszolgálat ágazat, Honvéd 
Kadét Program fizikai alkalmassági vizsga 
helye: 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1. 
Ideje: 2023. március 10. 

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv és matematika 
tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. A 
felvételi során maximálisan 100 pontot lehet 
elérni.  

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak 2023.04.28-ig 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Matematika, történelem, magyar nyelv és 

irodalom, idegen nyelv 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

Épületgépészet, Gépészet ágazatban: fizika  

Rendészet és közszolgálat ágazatban: biológia 

Szépészet ágazatban: biológia 
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A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga és szakmai érettségi 
(technikusi oklevél) 

  

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2022.10.12, 2022.10.26, Helyszín: 6600 

Szentes, Szent Imre herceg u. 1. 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK (9-11. évfolyam) 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára  

Ágazat Szakma Szakma szám 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Építőipar 
Festő, mázoló, 

tapétázó 
4 0732 06 05 8070 nappali 3 10 

Építőipar Kőműves 4 0732 06 08 8120 nappali 3 10 

Specializált 
gép és 

járműgyártás 

Gépjármű-
mechatronikus 

4 0716 19 05 8090 nappali 3 14 

Gépészet Hegesztő 4 0715 10 08 8100 nappali 3 16 

Kereskedelem 
Kereskedelmi 

értékesítő 
4 0416 13 02 8110 nappali 3 16 

Épületgépészet 

Központifűtés- 
és 

gázhálózatrend-
szerszerelő 

4 0732 07 03 8130 nappali 3 16 

Elektronika-
elektrotechnika 

Villanyszerelő 4 0713 04 07 8150 nappali 3 20 
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Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság szükséges, Festő, 
mázoló, tapétázó szakmán pálya alkalmassági 
vizsgálat 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet szerint 
2023.02.22-ig. 

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, idegen nyelv és matematika 
tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 
alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. A 

felvételi során maximum 100 pont érhető el. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak 2023.04.28 -ig 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2022.10.12. és 2022.10.26. Helyszín: 6600 

Szentes, Szent Imre herceg u. 1. 

 

Rugalmas tanulási utak 

   
Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama (év) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Dobbantó 

program 
- - nappali 1 12 

Orientációs 
osztály 

- - nappali 1 15 
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Szükséges iskolai 
végzettség 

Dobbantó esetében 16. betöltött életkor, alapfokú 
iskolai végzettség nélkül. Orientáció esetében 8 
általános iskolai végzettség. 

Alkalmassági 
követelmények 

Egészségügyi alkalmasság  

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 
ideje 

Írásban, jelentkezési lapon az iskolában folyamatosan 
a Dobbantó esetében, Orientációnál 2023.02.22. 
illetve folyamatos. 

A felvételi döntés alapja Szóbeli elbeszélgetés. 

A felvételről való 
értesítés módja és ideje 

2023. augusztus 31-ig írásban, illetve jelentkezés 

után 8 nap. 

A képzés kezdete A 2023/2024-es tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen 
nyelv/ek 

angol, német 

A tanulmányokat záró 
vizsga 

Továbblépés műhelyiskolába vagy Orientáció 
esetében az iskola által hirdetett képzésekre 
technikumi, illetve szakképzési területen. 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt nap(ok) 
időpontja(i) 

2022.10.26 
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Alföldi ASZC Bartha János Kertészeti Technikum és 

Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202728/015 

 
Cím: 6600 Szentes, Kossuth u. 45.  

Telefonszám: 63/562-265 

E-mail: titkarsag@bartha.edu.hu 

Honlap: www.bartha.sulinet.hu 

Intézményvezető neve: Monoki Mariann 

Intézményvezető e-mail címe: igazgato@bartha.edu.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Kovács Benedek 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: ighelyettes@bartha.edu.hu 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma Kódszám 
A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető létszám 
(fő) 

   Mezőgazdaság Kertész technikus 0051 5 32 

   Mezőgazdaság 
Mezőgazdasági 

technikus 
0052 5 32 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés. 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon  

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja A jelentkező hetedik osztály tanév végi és 
nyolcadik osztály első félévi tanulmányi 
átlageredménye a következő tantárgyak 

eredménye alapján: magyar nyelv és irodalom, 

mailto:titkarsag@bartha.edu.hu
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történelem, matematika, biológia, kémia és 
idegen nyelv. 

(Az intézmény a többi tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelését-oktatását 

differenciáltan végezzük.) 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

2023. április 30-ig postai levélben. 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

van 

Emelt óraszámú képzés nincs 

Oktatott idegen nyelv angol 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyamon: Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

9-11. évfolyamon: biológia 

A tanulmányokat záró vizsga érettségi vizsga és technikusi vizsga 

  

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium 

6600, Szentes, Jövendő utca 6. 

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544 

E-mail: terney@freemail.hu  

Nyílt napok időpontjai 2022. november 25. és 2022. december 7. 

Egyéb fontos tudnivalók  

 

  

mailto:terney@freemail.hu
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Alapszakma 
Kód-
szám 

Technik
ai 

azonosít

ó 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

    Mezőgazdaság Kertész 0053  3 32 

  Élelmiszeripar 
Hentes és 

húskészítmény-készítő 
0054  3 32 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés. 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon 

Felvételi döntés alapja A jelentkező hetedik osztály tanév végi és 
nyolcadik osztály első félévi tanulmányi 
átlageredménye a következő tantárgyak 

eredménye alapján: magyar nyelv és irodalom, 
történelem, matematika, biológia, kémia és 
idegen nyelv.  

(Az intézmény a többi tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelését-oktatását differenciáltan végezzük.) 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

2023. április 30-ig postai levélben. 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv angol 

A tanulmányokat záró vizsga komplex szakmai viszga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium 

6600, Szentes, Jövendő utca 6. 

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544 

E-mail: terney@freemail.hu   

Nyílt napok időpontjai 2022. noveber 25. és 2022. december 7. 

Egyéb fontos tudnivalók  

mailto:terney@freemail.hu
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Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola 

Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 
(tagintézmény) 

OM azonosító: 038484/002 
 

Cím 6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 18. 

Telefonszám 63/444-188 

E-mail rigosuli@gmail.com  

Honlap www.rigosuli.edu.hu  

Intézményvezető neve Megyesi Istvánné 

Intézményvezető e-mail címe 

Tagintézmény-vezető neve 

kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu  

Felföldiné Virág Klára 

Tagintézmény-vezető e-mail címe rigosuli@gmail.com 

Pályaválasztási felelős neve Felföldiné Virág Klára 

 

SZAKISKOLAI KÉPZÉS 

Szakmacsopor
t 

Részszak-
képesítés 

Képzés 
azonosító 

száma 

Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehet
ő létszám 

(fő) 

Fa- és 

bútoripar 

Asztalosipa

ri szerelő 
3 

0008 
nappali 1+2 13 

Építőipar Szobafestő 33 0006 nappali 1+2 13 

Kreatív 
Lakástextil 

-készítő 
25 0016 nappali 1+2 13 

 

Szükséges iskolai végzettség Speciális tantervű általános iskola 8. 
évfolyam 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Szakértői Bizottsága által kiállított 
szakvélemény (tanulásban akadályozott 
tanuló) 

mailto:kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu
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A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig 

 

A felvételi döntés alapja Érvényes szakértői vélemény 

 

A felvételről való értesítés módja 
és ideje 

2023.04.28. A felvételt hírdető 
középfokú iskolák megküldik a 
felvételről vagy az elutasításról szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak.  

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Iskolánk a Terney Béla Kollégiumban 
biztosít helyet a tanulóknak.  

 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.11. 

 

Egyéb fontos tudnivalók A képzési idő tartamának részletezése: 
Egy 9. előkészítő évfolyamra épülő két 
évfolyamos (9. és 10. évfolyam rész-
szakképesítés) 
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Kollégiumok 
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Szegedi Városi Kollégium 

Gábor Dénes Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 
Cím: 6724 Szeged, Mars tér 14. 

Telefonszám: 62/547-154 

E-mail: titkarsag@szegedivarosikollegium.hu 

Honlap: www.szegedivarosikollegium.hu  

Intézményvezető neve: Szebenyi Péter 

Intézményvezető e-mail 
címe: 

igazgato@szegedivarosikollegium.hu 

Kollégiumi vezető neve: Nyemcsok András 

Kollégiumi vezető e-
mail címe: 

kollegiumvezeto.gabord@szegedivarosikollegium.hu 

 

Felvehető létszám: 272 fő 

 

Tanulók neme: Koedukált kollégium 

 

Jelentkezés határideje: Folyamatos  

 

Jelentkezés módja: 1. Honlapunkon a felvételi tájékoztatóban található 
linkre kattintva egy űrlap kitöltésével online 
formában tudnak jelentkezni leeendő diákjaink.  

 

2.  A honlapunkról letölthető felvételi lapot 
kinyomtatják és kitölve, a szülő (gondviselő) által 
aláírva, székhelyünk titkárságán leadják.  

(Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.) 

 

Mindkét jelentkezési forma hivatalos, de elsősorban 
az online formát javasoljuk, kérjük alkalmazni  

 

  

http://www.szegedivarosikollegium.hu/
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Szegedi Evangélikus Kollégium 
OM azonosító száma: 101695 

 

Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgrt. 44. 

Telefonszám: 62/420-361 

E-mail: szeged.ekollegium@lutheran.hu 

Honlap: https://www.szegedikollegium.hu/ 

Intézményvezető neve: Nagy Arnold 

Intézményvezető e-mail címe: arnold.nagy@lutheran.hu 

 

Felvehető létszám: 100 fő 

 

Tanulók neme: Fiú, lány 

 

Jelentkezés határideje: Folyamatos 

 

Jelentkezés módja: A honlapról letölthető jelentkezési lap 

benyújtásával. 
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Janikovszky Éva Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 2. 

Telefonszám: 62/547-154 

E-mail: titkarsag@szegedivarosikollegium.hu 

Honlap: www.szegedivarosikollegium.hu  

Intézményvezető 
neve: 

Szebenyi Péter 

Intézményvezető 
e-mail címe: 

igazgato@szegedivarosikollegium.hu 

Kollégiumi vezető 

neve: 

Dr. Tóthné Facskó Zsuzsánna 

Kollégiumi vezető 
e-mail címe: 

kollegiumvezeto.janikovszky@szegedivarosikollegium.hu 

 

Felvehető létszám: 96 fő 

 

Tanulók neme: Leánykollégium 

 

Jelentkezés 
határideje: 

Folyamatos  

 

Jelentkezés módja: 3. Honlapunkon a felvételi tájékoztatóban található linkre 
kattintva egy űrlap kitöltésével online formában tudnak 
jelentkezni leeendő diákjaink.  

 

4.  A honlapunkról letölthető felvételi lapot kinyomtatják és 

kitölve, a szülő (gondviselő) által aláírva, székhelyünk 
titkárságán leadják.  

(Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.) 

 

Mindkét jelentkezési forma hivatalos, de elsősorban az 
online formát javasoljuk, kérjük alkalmazni  

 

 

http://www.szegedivarosikollegium.hu/
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Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 029752 

 

Cím: 6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14. 

Telefonszám: 62/549-090 

E-mail: titkarsag@szeged.piarista.hu 

Honlap: www.szepi.hu 

Intézményvezető neve: Jusztinné Nedelkovics Aliz  

Intézményvezető e-mail címe: iskola@szeged.piarista.hu 

Kollégiumi vezető neve: Butty Bertold 

Pályaválasztási felelős neve: Zsova Tamás 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: zsova.tamas@szeged.piarista.hu  

 

Felvehető létszám: 50 fő 

 

Tanulók neme: Lány és fiú 

 

Jelentkezés határideje: A gimnáziumi beiratkozáskor: 

2023.06. 22. 

 

A kollégium sajátosságai: Iskolánk kollégiuma csak a Piarista 
Gimnázium diákjai számára fenntartott 
intézmény 

www.szepi.hu 

 

  

http://www.szepi.hu/
http://www.szepi.hu/
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Szegedi Városi Kollégium 

Székhelyintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28. 

Telefonszám: 62/547-154 

E-mail: titkarsag@szegedivarosikollegium.hu 

Honlap: www.szegedivarosikollegium.hu 

Intézményvezető neve: Szebenyi Péter 

Intézményvezető e-mail címe: igazgato@szegedivarosikollegium.hu 

Kollégiumi vezető neve: Hődörné Balatánszki Mária 

Kollégiumi vezető e-mail címe: igh.pedagogiai2@szegedivarosikollegium.hu 

 

Felvehető létszám: 330 fő 

 

Tanulók neme: Koedukált kollégium 

 

Jelentkezés határideje: Folyamatos  

 

Jelentkezés módja: 5. Honlapunkon a felvételi tájékoztatóban 
található linkre kattintva egy űrlap 
kitöltésével online formában tudnak 
jelentkezni leeendő diákjaink.  

 

6.  A honlapunkról letölthető felvételi lapot 

kinyomtatják és kitölve, a szülő (gondviselő) 
által aláírva, székhelyünk titkárságán 
leadják.  

(Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.) 

 

Mindkét jelentkezési forma hivatalos, de 
elsősorban az online formát javasoljuk, 
kérjük alkalmazni 

http://www.szegedivarosikollegium.hu/
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Fodor József Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

Cím: 6725 Szeged, Szabadkai u 3. 

Telefonszám: 62/547-154 

E-mail: titkarsag@szegedivarosikollegium.hu 

Honlap: www.szegedivarosikollegium.hu 

Intézményvezető neve: Szebenyi Péter 

Intézményvezető e-mail 
címe: 

igazgato@szegedivarosikollegium.hu 

Kollégiumi vezető neve: Konkoly Béla 

Kollégiumi vezető e-mail 
címe: 

kollegiumvezeto.fodor@szegedivarosikollegium.hu 

 

Felvehető létszám: 152 fő 

 

Tanulók neme: Koedukált kollégium 

 

Jelentkezés határideje: Folyamatos  

 

Jelentkezés módja: 7.  Honlapunkon a felvételi tájékoztatóban található 

linkre kattintva egy űrlap kitöltésével online 
formában tudnak jelentkezni leeendő diákjaink.  

 

8.  A honlapunkról letölthető felvételi lapot 
kinyomtatják és kitölve, a szülő (gondviselő) által 
aláírva, székhelyünk titkárságán leadják.  

(Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.) 

 

Mindkét jelentkezési forma hivatalos, de elsősorban 
az online formát javasoljuk, kérjük alkalmazni 

 

  

http://www.szegedivarosikollegium.hu/
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Ady Endre Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

Cím: 6726 Szeged, Közép fasor 23. 

Telefonszám: 62/547-154 

E-mail: titkarsag@szegedivarosikollegium.hu 

Honlap: www.szegedivarosikollegium.hu 

Intézményvezető neve: Szebenyi Péter 

Intézményvezető e-mail 
címe: 

igazgato@szegedivarosikollegium.hu 

Kollégiumi vezető neve: Benedek Csaba 

Kollégiumi vezető e-mail 

címe: 

kollegiumvezeto.ady@szegedivarosikollegium.hu 

 

Felvehető létszám: 200 fő 

 

Tanulók neme: Fiúkollégium 

 

Jelentkezés határideje: Folyamatos  

 

Jelentkezés módja: 9.  Honlapunkon a felvételi tájékoztatóban található 
linkre kattintva egy űrlap kitöltésével online 
formában tudnak jelentkezni leeendő diákjaink.  

 

10.  A honlapunkról letölthető felvételi 
lapot kinyomtatják és kitölve, a szülő (gondviselő) 
által aláírva, székhelyünk titkárságán leadják.  

(Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.) 
 

Mindkét jelentkezési forma hivatalos, de 
elsősorban az online formát javasoljuk, kérjük 
alkalmazni. 

 

http://www.szegedivarosikollegium.hu/
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Hódmezővásárhely kollégium 

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium 
OM azonosító száma: 029736 

 
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 1-3. 

Telefonszám: 62/634-797; 30/914-4976 

E-mail: bgrg@bgrg.hu  

Honlap: www.bgrg.hu 

Intézményvezető neve: Bovier Hajnalka 

Intézményvezető e-mail címe: bovier.hajnalka@bgrg.hu  

Pályaválasztási felelős neve: Kádárné Zsoldos Edit 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: kadarne.zsoldos.edit@bgrg.hu 

 

Felvehető létszám: 62 fő 

 

Tanulók neme: Fiú, lány 

 

Jelentkezés határideje: Az adott tanév június 30-ig, illetve az 
esetleges szabad helyekre folyamatosan. 

 

Jelentkezés módja: Az általános felvételi eljárás során vagy 
külön kollégiumi felvételi kérelem 
benyújtásával. 

 

A kollégium sajátosságai: Keresztyén, értékközvetítő nevelés. 

Elsősorban a Bethlen Gábor Református 
Gimnázium vidéki tanulóinak, valamint a 
város más iskoláiban tanuló vidéki 
diákoknak, tehetséges sportolói és 
művészeti adottságokkal rendelkező 
Vásárhelyen tanuló diákoknak magas 
szintű kollégiumi ellátást biztosít. A 
gimnázium tanárai végzik a nevelői 
feladatokat, szervezik a szabadidős 

programokat, irányítják a tanulássegítő 
foglalkozásokat. 

 

További információk  

mailto:bgrg@bgrg.hu
http://www.bgrg.hu/
mailto:bovier.hajnalka@bgrg.hu
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Ásotthalom kollégium 

Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 202728/010  

 
Cím: 6783 Ásotthalom, Kiss F. krt. 76. 

Telefonszám: 62/291-522 

E-mail: igazgato.bedo@erdeszetiiskola.hu 

Honlap: www.bedo-ahalom.sulinet.hu 

Intézményvezető neve: Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

Intézményvezető e-mail címe: igazgato.bedo@gmail.com 

Kollégiumi vezető neve: Kónya Gábor 

Kollégiumi vezető e-mail címe: konya19750324@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve: Zsiros Attila 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: azsiros.bedo@gmail.com 

 

Felvehető létszám: 300 fő. Csak saját tanulók 
számára! 

 

Tanulók neme: Lányok és fiúk 

 

Jelentkezés határideje: Az iskolába való jelentkezéssel 
egyidejűleg. 

 

Jelentkezés módja: Az iskolába való jelentkezéssel 
egyidejűleg. 

 

A kollégium sajátosságai: Csak az iskola saját tanulói 
számára biztosítunk elhelyezést! 

mailto:igazgato.bedo@erdeszetiiskola.hu
http://www.bedo-ahalom.sulinet.hu/
mailto:igazgato.bedo@gmail.com
mailto:konya1975@freemail.hu
mailto:azsiros.bedo@gmail.com
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Szentes kollégium 

Terney Béla Kollégium 
OM azonosító száma: 040624 

 
Cím: 6600 Szentes, Jövendő utca 6. 

Telefonszám: 63/311-544 

E-mail: terneykollegium@gmail.com  

Honlap: www.terney-szentes.edu.hu  

Intézményvezető neve: Kertész Ildikó 

Intézményvezető e-mail címe: terneykollegium@gmail.com  

 

Felvehető létszám: 304 fő 

 

Tanulók neme: Lány/fiú 

 

Jelentkezés határideje: Folyamatos. 

 

Jelentkezés módja: Írásban, a honlapról letölthető űrlap 

kitöltésével. 

 

A kollégium sajátosságai: Önálló intézményként nyújt szállást és 

tanulmányaikban segítséget a szentesi 
általános- és középiskolákban tanuló 
diákoknak. 

 

 
 

 

mailto:terneykollegium@gmail.com
mailto:terneykollegium@gmail.com

